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Bij de voorpagina

1992. Ingang park kasteel Gronsveld, Wiegerswegske.
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Voorwoord redaktie

Dit laatste nummer van deze jaargang telt toch weer mooi
64 pagina's, en u weet dat ons tijdschrift op 32 pagina's
is begroot. U hoeft daar niet wakker van te liggen, want
de abonnementsprijs blijft f 19,50.

Degenen wier abonnementsgeld niet automatisch wordt
afgeschreven, vinden bij (niet in) deze aflevering een
acceptgirokaart. Het bedrag is nog niet ingevuld. Dat mag
u zelf doen en dat hoeft niet per se f 19,50 te zijn. Het
mag ook ietsje meer zijn, als blijk van waardering voor,
en ondersteuning van de andere activiteiten van de
Stichting.
Ook voor de automatisch betalers bestaat gelukkig de
mogelijkheid een extra donatie aan de Stichting te laten
toekomen. Raadpleeg uw financieel adviseur, of kijk in het
colofon van deze aflevering. Daar vindt u bank- en
gironummer van Grueles.

Verder wenst de redaktie u en de uwen
Zaolige Kiesmes
Zaolig Nejaor

De redaktie
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Natuur.
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Hub Reumers
Pim van de Weerdt
Mathieu Cans

Rariteiten rond Gronsveld en Rijckholt

De sectie Natuur wordt de laatste tijd steeds vaker
benaderd door mensen die in de natuur of thuis iets vinden
of opmerken dat naar hun mening een zeldzaamheid is.
Regelmatig gaat een lid van de sectie erop uit om na te
gaan of het bier inderdaad een zeldzaamheid betreft. Vaak
moeten we dan constateren dat de vermeende rare vogel een
"gewone" buizerd is of dat de mooi gekleurde vlinder toch
maar een "alledaagse" dagpauwoog blijkt te zijn. Toch is
de sectie Natuur gelukkig met het feit dat veel mensen ons
weten te vinden, want in enkele gevallen is er wel
degelijk sprake van een zeldzaamheid. Daarnaast is het
goed te constateren dat de mensen steeds meer belangstel-
ling hebben voor de natuur.
In dit artikel willen we een aantal van deze "vreemde
eenden in de bijt", die in de nabijheid van Gronsveld of
Rijckholt zijn aangetroffen aan u voorstellen.

Mocht u in de toekomst onbekende of interessante planten
of dieren aantreffen neem dan contact op met een van de
onderstaande leden van sectie Natuur. Ze zullen bekijken
of het mogelijk is de soort te determineren. Lukt dit niet
ter plekke dan kan door middel van het maken van een foto
de identiteit van de soort wellicht worden achterhaald. Zo
krijgen we een beter beeld van wat zich in onze omgeving
ophoudt. Wellicht staat uw plant of dier dan in een
volgende uitgave van Grueles.

tel. 2868
tel. 2806
tel. 1347

De kzvak

Een van de activiteiten van sectie Natuur is het
enthousiast maken van de jeugd voor de natuur. Daarom zijn
we dit jaar van start gegaan met een jeugdgroep. Deze
jeugdgroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 9 A 10
jaar en komt regelmatig bijeen in "'t Kloester" in
Rijckholt. Daar wordt dan op speelse wijze jets over een
bepaald onderwerp verteld, of er wordt van daaruit naar
buiten getrokken.
Zo bezochten we op 27 juni de heemtuin bij kasteel
Schaloen in Valkenburg. In de heemtuin en de erbij gelegen
"Sjloensmeule" maakten de kinderen kennis met de vroegere
leefwijze op het platteland. Aan het eind van deze
excursie door het verleden, wachtte ons nog een uitsmijter
van jewelste. Nadat we tuin verlaten hadden, gingen we nog
een kijkje nemen bij de slotgracht in de hoop de grote
gele kwikstaart te kunnen zien. De grote gele kwikstaart
kregen we niet te zien, maar groot was onze verbazing toen
plotseling een reigerachtige vogel over het water zeilde.
Zijn overwegend bruin verenkleed met witte stippen maakte
ons al snel duidelijk dat we een jonge kwak in het vizier
hadden.

De kwak was zo vriendelijk een plaatsje te zoeken in een
rode beuk in de heemtuin waardoor iedereen de gelegenheid
kreeg de vogel enkele minuten te observeren.
De kwak is in Nederland een zeer schaarse broedvogel die
mede door zijn verborgen leefwijze slechts zelden wordt
waargenomen. Een waarneming dus om in te lijsten.

Hub Reumers
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Pzjlstaarten

Deze zomer kwamen er twee meldingen binnen van
dorpsgenoten, die een grote rups hadden ontdekt. Ted

Peters uit Rijckholt had een (levende) rups gevonden op

het terras achter het huis, terwijl Richard Goessen (van

Zjef van Zjeu) een (dode) rups had aangetroffen in de

regenton.
Het bleek in beide gevallen de rups van de olifantsvlinder

te zijn, ook wel "het grote avondrood" genoemd (deilephia
elpenor). Dit zijn grote dikke rupsen met een zeer kleine

kop, die lijkt op de slurf van een olif ant. Bij gevaar of

verstoring kan deze rups zijn kop geheel intrekken. Tevens

laat hij zijn hals opzwellen, waarop dan oogvlekken

zichtbaar worden, die belagers afschrikken. Het verhaal

van de kop blijkt te kloppen want bij de rups van Ted was

geen kopje te bekennen, terwijl bij de verdronken rups van
Richard de slurf wel duidelijk zichtbaar was.
De rupsen behoren tot de familie van de pijlstaarten
(nachtvlinders) die hun naam danken aan een uitsteeksel op
het einde van het achterlijf van de rups. De voedselplan-

ten van deze rupsen zijn hoofdzakelijk walstro en
basterdwederik. De vlinder zelf is karmijnrood met grijze

vlekken en vliegt veelal op wilgenroosje, kamperfoelie en

fuchsia.
Dit jaar bleek een goed jaar voor de pijlstaarten. Zo zijn

er veel rupsen ontdekt van de prachtige
ligusterpijlstaart. Deze zeer grote rups (8 cm lang, zo
dik als een vinger) is opvallend felgroen met paarse en
witte diagonale strepen.
Ook kwam een melding binnen van een pijlstaartrups, die

nog niet met zekerheid is gedetermineerd. Wellicht hebben

we te maken met een dennepijlstaart. De rups heeft zich

echter al verpopt zodat de volgende zomer de vlinder zelf

uitsluitsel zal geven.

Pim van de Weerdt
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Rups en viinder van het avondrood.

Rups van de olifantsvlinder met lieveheersbeestje. Links de kop.
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W espenspin

In Grueles 1991 nr 4 blz 172 vertelt de sectie Natuur jets

over de wespenspin (Argiope bruennichi). Deze mooie op een

wesp of tijger lijkende spin, werd door ons ontdekt in het

grindgat te Eijsden.
Afgelopen zomer werden we op 24 augustus door Alice
Jaspars gebeld met de mededeling dat ze mogelijk zo'n

zeldzame wespenspin had gevangen.
Opgetogen trokken we naar Alice om de vondst te
inspecteren. Een blik in het jampotje was voldoende: een

felgekleurde vrouwelijke wespenspin. Onze spinnenvangster

maakte deze buit in de tuin van de familie Martin

(Holegracht).
Na haar bewonderd te hebben, hebben we deze wespenspin

haar vrijheid teruggegeven.

Jose van de Gaar

De kwartel en de kwartelkoning

Kwartelkoning in typische houding.
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Een mooi voorjaar heeft zo zijn voordelen.
In het jaargetijde dat de natuur op z'n mooist is, krijgt
de liefhebber volop de gelegenheid van al dit moois te
genieten. Bovendien levert een goed voorjaar meer "natuur"
op. Zo zijn er enkele vogelsoorten die gewoonlijk onze
contreien mijden omdat het hier te koud en te nat is.
Zeker wanneer zo'n koude, natte periode samenvalt met de
periode dat de vogels op trek zijn. Wanneer het tijdens de
voorjaarstrek warm en droog is, trekken soorten die op
warmte gesteld zijn meer noordwaarts naar onze omgeving.
Zo werden in het afgelopen broedseizoen in Limburg veel
kwartels waargenomen, ook in de omgeving van Gronsveld. Om
precies te zijn "Op St-Amandus" kon men tot laat in de
zomer 's avonds hun aanwezigheid vaststellen. De kwartel
krijgt men vrijwel niet te zien, zijn roep is echter
onmiskenbaar. Zijn herhaald kwik-me-dit, kwik-me-dit is
niet met de roep van andere vogels te verwarren. Het zijn
overigens alleen de mannetjes die roepen.
De kwartels vertoeven graag in graanakkers en bietenvelden
en komen zelden of nooit uit de dekking. Na de graanoogst
is de kans de kwartels te zien het grootst. Zo heb ik zelf
het geluk gehad om op enkele graanakkers bij de
Banholtergrubbe op een avond vijf kwartels te zien, eentje
zelfs van heel dichtbij. Je ziet meteen dat hij nauw
verwant is aan de patrijs. Hij is echter veel kleiner en
het gestreept kopje en het ontbreken van de rood- en
grijstinten maken verwarring met de patrijs onmogelijk.

Een waarneming van een op de kwartel lijkende
kwartelkoning was deze zomer de verrassing. De
kwartelkoning is evenals de kwartel een trekvogel en
vertoont er uiterlijk nogal wat gelijkenis mee. Ze zijn
echter niet aan elkaar verwant. De kwartel behoort tot de
hoenderachtigen terwijl de kwartelkoning deel uitmaakt van
de rallen-familie. De kwartelkoning is zo mogelijk nog
zeldzamer in onze streken. Enkele jaren geleden werd een
roepend exemplaar waargenomen op de Sint-Pietersberg. Een
broedgeval werd echter niet vastgesteld.
Richard Goessen uit Gronsveld had deze zomer het geluk dat
de kwartelkoning zijn pad kruiste, zowel de ouder-vogels
als enkele kuikens! Verwarring met de kwartel is in dit
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Koppel kwartels.

geval uitgesloten omdat duidelijk werd waargenomen dat het
zwarte kuikens betrof, het kenmerk van het kwartelkoning-
kuiken. Het kwartelkoning-gezin werd waargenomen ten
zuiden van de veilinghallen aan de rand van een
aardappelakker, dicht bij de onbewaakte overweg. Overigens
is de kwartelkoning een vrij luidruchtige vogel die

's avonds en vaak de hele nacht zijn raspende roep kreks

kreks ten gehore brengt.

De aardappelakker was enkele dagen eerder tegen onkruid

besproeid zodat de jongen, op zoek naar kleine insekten,

gedwongen waren de dekking te verlaten. Of ze het

uiteindelijk gehaald hebben is nog maar de vraag.
Speurtochten om nog een glimp van hen te kunnen opvangen
liepen helaas op niets uit.

Hub Reumers
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Zwarte ooievaar

Op Bronkmaandag stonden wij bij het huis van de koning
(als "grenedeer" op de plaats rust). Ik keek naar de
(bekende) grijze regen lucht en zag op grote hoogte drie
grote vogels zweven. Qua grootte konden het buizerds of
blauwe reigers zijn, ik kon duidelijk een uitgestrekte,
lange hals onderscheiden. Kraanvogels of ooievaars konden
het niet zijn , omdat die eind juni in andere oorden
vertoeven. Ook kon ik, ondanks de grote hoogte, zien dat
het vrij donker gekleurde vogels waren.
Zes weken later was ik in Noord-Luxemburg toen op geringe
hoogte (wederom) drie grote vogels op thermiek door het
luchtruim zeilden. Onmiskenbaar was dit de zwarte
ooievaar. Hij lijkt op de alom bekende ooievaar, maar
heeft een zwarte hals en kop. Het blijkt inderdaad dat
zwarte ooievaars de laatste jaren regelmatig in onze
contreien worden gesignaleerd, meestal in de maanden juli,
augustus en september. In de omgeving van Arlon (Zuid-
Belgie) heeft de zwarte ooievaar zelfs met succes gebroed.
De waarneming op Bronkmaandag bleek achteraf toch wel een
bijzondere.

Pim van de Weerdt

Vliegbeeld van de zwarte ooievaar

en de (gewone) ooievaar
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Cadeau van de koning
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Vuv-'4

Van aal
en nog_ge

Het cadeau dat door de dorpsgemeenschappen van Gronsveld

en Rijcholt werd aangeboden aan koning Frans Roosen, is

een bronzen borstbeeld, vervaardigd door de beeldhouwer

Schuijren uit Sint-Geertruid.
De koning vertelde ons dat hij vijftien keer ongeveer een

uur heeft moeten poseren maar dat de tijd aanzienlijk werd

bekort doordat hij tijdens dit poseren geregeld in slaap

viel. Het temperatuurverschil tussen zijn dagelijkse

werkplek en het warme atelier was daar ongetwijfeld debet

aan. Ook het stil zitten was, voor een zo bedrijvig man

als onze koning, een moeilijke opgave. Maar het resultaat

mag er zijn. Het is te bewonderen in de zaak van de

koning.
Op de foto ziet u, naast koningsplaten uit het verleden,

ook de nieuwe plaat. Zij werd ontworpen door Jo Reintjens,

Holegracht. De randversiering, bestaande uit rozen,

verwijst naar de familienaam van de koning. Het chronogram

werd, voor de derde keer, vervaardigd door Piet van

Caldenborgh. De tekst luidt:
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FRANS ROOSEN
WerD konIng Der sChUtterIJ

De VogeL VLoog In zIJn WeLgerICht sChot.

De grote letters in de tekst (zonder de naam van de
koning) doen dienst als Romeinse cijfers. Als u ze optelt
vormt de uitkomst het bronkjaar 1992.

Gilles Jaspars
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Zoermoos oonderein met sjpek

Een groente die alleen in de koude maanden op tafel komt,
is zuurkool. Zuurkool is ontstaan uit de behoefte om
groente voor de winter te bewaren.
Tegenwoordig, met onze diepvries-, bilk- en inmaakgroente,
kunnen we de hele winter door alle groentesoorten eten.
Een van de oudste methoden om groente of fruit te bewaren
is drogen, al dan niet in de oven, zoals gedroogde appels
en peren. "Ketsje en euve" (Grueles 8 (1988) afl 2 blz
129).

Zuurkool is het produkt dat ontstaat als we de oude
bewaartechniek van het zouten toepassen op witte kool
("witmoos").
Hiertoe werd de witte kool in vieren gesneden en
geschaafd. Dit gebeurde met de "moossjaof", die (zoals
vroeger gebruikelijk) vaak werd geleend. Angeline Bouchoms
vertelde dat zij de schaaf leende bij "Nele van de Kyzer".
Verder vertelde ze dat de kool in een "boetervaot" werd
gedaan. Dit vat werd goed schoongemaakt met heet
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sodawater. In het vat werd ow en ow "'n haamfel zaat"
gedaan en een laag kool tot het vat vol was. Naar eigen
smaak werden karnemelk, jeneverbessen, peperkorrels en
soms wel witte druiven toegevoegd. Het vat werd afgesloten
met een doek met daarop een plankje en een zware steen.
De zuurkoolstamppot werd vroeger op zeer veel
verschillende manieren klaargemaakt. Mijn oma, Tineke
Roosen, bereidde "zoermoos oonderein met sjpek" op de
volgende wijze: De zuurkool zonodig afspoelen en koken, de
aardappelen schillen en apart opzetten, en het spek koken.
Als de aardappelen gaar zijn, afgieten en fijnstampen.
Hierna de zuurkool met het kookvocht van het spek door de
puree mengen. Het spek in plakken snijden en op de
stamppot leggen. Bij de stamppot werd mosterd gegeven.
Dit recept is naar de huidige maatstaven gerekend erg vet.
Men zei vroeger dan ook "len zoermoos mot de zoeg
zjwcimme."

Ina van de Weerdt-Roosen
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4;1
Dorprifiil

Het kruis op de hock van de "Kaampweg
en Aachter ien de sjtraot"

In de punt van de tuin van de woning Kampweg 10 staat
sedert ongeveer vijftien jaren op een mooie stenen sokkel
een gietijzeren wegkruis.
Dit wegkruis heeft niet altijd op deze plaats gestaan. Het
is een van de weinige kruisen in Gronsveld en Rijckholt
waarvan de herkomst bekend is.
Voordat er in De Heeg huizen stonden, liep tegenover de
windmolen een landweg naar de Vogelzang bij Heugem. Deze
landweg heette de Heugemer Molenweg. Op de hoek van deze
landweg en de "Mualeweg" (thans Rijksweg) had Zjef
Schrijnemaekers z.g. (Zjef van de Kyzer) een weiland. Bij
de ingang van dit weiland stond op een stenen sokkel dit
gietijzeren wegkruis. Op een landkaart van 1911 staat bier
ook een wegkruis aangegeven. Het weiland was voorheen van
de vader van Zjef. Begin jaren zeventig heeft Zjef dit
weiland verkocht aan projectontwikkelaar Ruyters. Hij wist
niet door wie of waarom dit wegkruis op deze plek was
geplaatst.
In de fotocollectie van Camille Zeguers, waarnaar ik in
mijn vorige artikel reeds verwees, bevindt zich nog een
foto van dit wegkruis op zijn oude plaats.
Toen eind 1976 begin 1977 werd begonnen met het bouwrijp
waken van dit gedeelte van De Heeg, reden de vrachtauto's
af en aan langs dit wegkruis. Toen Wim Cox er op een dag
langs kwam, constateerde hij dat dit wegkruis helemaal
scheef stond en hij vreesde dat het er aan zou gaan. Hij
vertelde dit aan Frans Dassen en toen deze van de
uitvoerder vernam dat het kruis in de weg stond, besloot
hij het wegkruis weg te halen ow het zodoende van de
ondergang te redden.
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Ook al omdat dit kruis, in relatie tot de Grote Bronk,
voor hem een bepaalde betekenis had. Toen Frans enkele

dagen later hoorde dat het kruis weg was en dat er enkel
nog de sokkel stond, is hij op onderzoek uitgegaan. Van

een passerende wandelaar hoorde hij dat het kruis bij de

Vinkenslag op een schroothoop lag. Na enig speurwerk werd
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het kruis daar inderdaad gevonden. Frans heeft het toen
van de schroothandelaar gekocht en mee naar huis genomen,
waarna hij het heeft laten zandstralen en het verder heeft
opgeknapt.

De mooie stenen sokkel had hij intussen ook opgehaald en
nadat hij het gietijzeren kruis er door de "sjmied" weer
op had laten bevestigen, heeft hij het weer als wegkruis
geplaatst in de punt van zijn tuin, op de hoek van de
Kampweg en de Mgr. Willigersstraat.
Op de plaats waar dit gietijzeren wegkruis oorspronkelijk
stond, is naderhand door een aantal bewoners van De Heeg
een nieuw groot houten kruis geplaatst met de tekst "boe
bis diech". Er is mij verteld dat deze tekst meerdere
betekenissen heeft. Een daarvan zou betrekking hebben op
het plotseling verdwijnen van het gietijzeren wegkruis.
Dit wegkruis is een doorbroken, gesloten gietijzeren
kruis. In de voet staat een engel met in zijn hand een
zwaard, waarvan het handvat is afgebroken. In het centrum
van de balken bevinden zich twee gevleugelde
engelenkopjes. In tegenstelling tot andere kruisen van dit
type, is op dit kruis een korpus bevestigd. Uit het boek
van pater dr. Godfried C.M. Egelie "Gietijzeren wegkruisen
in Limburg", waarin melding wordt gemaakt van dit wegkruis
op de huidige plaats, blijkt dat dit type kruis buiten de
provincie Limburg nog niet werd aangetroffen. Het komt wel
op enkele begraafplaatsen in Zweden voor. Een mogelijke
relatie is echter niet onderzocht.
Dit wegkruis kan gerangschikt worden onder de groep
devotiekruisen.

De huidige bewoners van de woning Kampweg 10, Hans Hueting
en Marie Hueting-Dassen, dragen zorg voor het onderhoud
van dit mooie wegkruis.
Tot slot wil ik nog even terugkomen op het kruis uit mijn
vorige artikel (hoek Duysterstraat en Voerenweg). Enkele
dagen na het verschijnen van het vorige periodiek zag ik
dat het korpus van dit kruis verdwenen was. Ofschoon dit
kruis vrij hoog hangt, heeft men het toch voor elkaar
gekregen om het korpus er af te halen.
Twee weken later is het korpus een paar honderd meter
verder op in de greppel van de weg door Piet Daemen
gevonden en bij mij bezorgd.

Leon Olislagers
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Sjnie aon de Hel

Goonstig, nuege fibberwarie, haaf twie. lob sjtoang met
Jeroen, zieve jaor, aon de Klejne Mualeweg, aofsjldog
Keerderweg. Bie 'n baank sjtoang e kleisper
kesidonzjelebeimke met dikke bldojerknup oe ien oerkrachte
wergkde aon e noew leve, 't vreugjaor. De wejje en
landeryje laoge oonder e laoke van twie sentemeter sjnie
oe ommertoew weenterbleuj ien de vuerm van hiel fynge
sjnie op neer veel. Valle waor 't eigelik neet. 'r Kaom
van wied, laansem uaver de bourn en hegke aongewejd en zat
zich sjtellekes neer. Gesjoere hegke hawwe 'n witte boont-
mots op. Waore ze neet gesjoere daan wapperde ze met Ilan
haore ien de weend. Ien 'nne kieseboam oppe Pannef zaote
'n honderd wel doeve es weendwyzers allemaol met de kop op
Keer aon. Ien e prodmewejke zaot ien eine van die
parapluus 'n kraanke witte doef, dat mengde ich temenste.
Wie ich goang lore zaog ich e sjtok plestiek ien 'nnen
haolen aofgezegden tak gedaijd.
De bos oonder de Beuk waor wit, oe groete beim, met 'nne
jas van weentergreun, doedsjtel en gelaote 't vreugjaor
sjtoengen aof te waachte. De grab vroeng zich verkeld
langs de hegke en de akkers. Bie koejlvoor aon de grab
zaote vieftien tuerkse tortele en e sjtak of tien
boveenke. Ten de weend wapperende zjwerte plestiek Ices hon
fleet bang maoke. De laanderyje waore gemaolberd met dor
graos, kroed, drek en sjnie. Eng, op 'n hude van eine
meter aofgezegde aw dikke duene hek, doeg de ierewach veur
aon d'n Helweg. Sommige sjtuk hawwe kaad of waore verleef
op em. Die hawwe zich sjtevig oonder d'n erm. Ten 'n wyj
vuur 'n plantaasj kiesdene zaote en hoange mejskes. Wie
ich aon e tekske met lang gel kettekes van 'nne hdozjenoet
sjoddelde, holing m'nnen arm voal bldodgoad.
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De graove waore wit. Es ich omloorde hawwe de bourn van de
byskaant 'nne witte sjolk vuurgeboonde. "Pa, luch mich 'ns
op, hang mich 'ns aon de sjlynger", zaag Jeroen wie v'r
bie 'n wy kaome oe lierlaw aon hoang zoe dik wie 'nne
keendererm. Oonder, tossje de wortele vaan de wy, waor 'n
knynserd. Met veul sjpats dedderde Jeroen doer de pratsj.
De groond zochde es her 'nne voot verzat. Oonder 'nne
aofgezegden esj waor de groond okerkleurig van de leim. Af
en toaw ruzelde get devan aof. Leenks en res sjtoange
aronskelke met Milne kop boeve de sjnie oet of ze woawe
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zegke dat de weenter, de sjnie mer mas vertrekke, dat 't

hOn beurt wdor, 't vreugjaor. E weenterkauninkske dat
tOssje de plaize van 'nne lierlaw zaot te zynge, verbraok

de doedse sjtelte. V'r sjtoange es ien 'n verlaote
werkplaots van 'nne beeldhoawer. Leenks en res sjtoange en

laoge joang en aw baim ien alle kleure en vOrme of ze

gebeeldhawd wdore, waver verdord, Omgeknak kroed. Ich

sjtoang boeve 'n groete haol wyj, met boeve e pdor joang

'n Epdort monemeent. Zjwert oetgebraand, hie en dao

get lich en doonker broen vermolmp hoat met sjnie. De

vuerm ken ich fleet besjrieve, laot sjtoen vuur zoe get

sjoens te mdoke. De fynge sjnie joog langs en uaver de wyj

of 'n oonzichbaar haand heur aon 't bewieroke wdor. Dao

neve sjtoange twie groete kannedasse zoe rech es 'n kiets

nao d'n hiemel wiezend. Met r6stige vluagelsjldog vloeg
'nne baizerd waver. Neve dry esje, dy hon
zaodparasjuutsjes vas hele tot beter wer, sjtoang 'n
aander monumeent. 'n Aofgezegde wyj met 'n drydejlig
veurfroont, es te kens kalle van veurfroont van zoe 'n
twie meter. Ten de kop aon eker kaant e pdor joang sjuat.
Mie 'nne punker. De aterkaant waor hoel. De pratsj goang
mich uaver m'n eenkele. Ich daach dat e sjtOk pepier de
weg uaver wejde meh ich kas nog zjus zien dat e wit
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hermelynsje, met z'nne wit-zjwerte sjtuts de weg utiver
leep. Havverwegs graof, oonder 'n eikske met druug brotijn
blaojer, got-mg 't de grond ien. Bie 'fine pool van 'n wej
sjtoange dry aofgezegde wieje. 'fine Wélle kieseboam wdor

eine meter aofgezeg. De veerde wyj haw heur
verloere. 't Hoat laog kris-kras uaver de

groete pippenjer met
waore wit geverf. Dry
Va wied reep eine: "Hei
uch hie fleet mie zien!"
Op 'nne, doer 't leve

met buelte en loeker uaver
verdruugde, duasterbroajn

op 'n
haore
pool.
joang
joanges goange de plantaasj
dao, droet en gaw! Droet en
De joanges lepen d'n Helweg
geteikende, aofgezegden esj,
peundraod gegreujd, sjtoange
zjwamme.
't Wdor oetgesjejd met sjnieje. Aon de Sint-Pietersberg
hoang oonder 'n grys loch 'fine gôle sjien van de zon dy
zelf fleet te zien wdor. Hie loorde ich oet uaver Huagem.
De Heeg, de Mutile en haaf Mesjtreech met aach kerktuan.
Twie van de dry sjoawe van de Enci rogkde. 't Wdor of d'n
trein, de 6t6's op de Mualeweg, d'n 6t6- of d'n Oezjerweg

hude van
nog fleet

Dao tiengenuaver wdor 'nne
baimkes oe van de sjtemkes

men.

laot
aof.
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doer de wejje voerte. 'en de plataasj hoert ich e
koetsuilke. De weg driejde nao res. De graof waor aon
bejskaante begreujd met haozjenutit, esje, hudlenter en
aander sjtruuk. Aon veer joung ollemkes met kuerke tekskes
hounge zjwert broen bOlkes met de gruudde en de vuerm van
'n gedruugde prodm. Ten 't twiede bolke wat ich oepe
magkde zaot e Slivvenhierebieske, gel, met zjwerte vleks-
kes. "Dat nem ich met heivers", zaag Jeroen. 't
Slivvenhierebieske, wat al de naom Jopie haw krege,
driejde her ien z'nnen neusdook de 'r len z'n tes
'nnen Tunnel van tek met gel kettekes van de
hdozjenoetesjtruuk braach Os aon de bosraand. Hie waor de
weg amgeve doer sjtyl en mender sjtyl graove en loeker,
uilvergreujd met weentergreun. Res, bie e bordsje "Verboden
Toegang", goang v'r 'n dertig meter de bos ien. Aon de
bosraand loorde ich oet aver Groeselt. De daoker van de
hoezer aon de voot van 't kerktuUnsje, laoge aofgedek met
sjnie. 't Gehiel omgeve doer bourn len 'n nieveligge loch.
in Dikke laog bldojer van aw beukebdim vuur 't Helloek
waore doer vuUgel omgedab of d'n duvel doer de sjnie haw
geloape. Sjeif gewejde balm met weentergreun tot boeve len
de kroen sjtolange wie sjampeljoungs hie en dao doer de
bos. UOver de peundraod hangend loorde ich nao 't Helloek.
"Korn dao 'ns lore", zaag Jeroen. "alingske, dat maog fleet,
daovuur sjteit hie peundraod." Fen de bos hoert ich 'nne
sjpech kloppe. Wie ich wan/ lore oe 'r zaot, vloeg 'r met
'nne sjdoterlaach, hie-hie-hie, weg.

Gus
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Archeologie'
Onze molen waardig

"E werk van val doed"

Duits geweer, Duitse helm.

In 1990 ging de eerste schop de grond in, we stonden nog
met beide benen op de vaste grond, schop na schop over de
putrand gezwierd, wat een tempo, wat een grondverzet, mooi
losse grond, potgrond, teelaarde, de mulder reed wat
kruiwagens naar huis, goed voor zijn moestuin.
Enkele weken later; een ladder in de put, van acht
sporten, steekt nog boven de rand uit, geen problemen. De

189



Gedegen werk onder leiding van Frans Huits (links). Midden Wim Cox, rechts Hans
Kengen. (Foto Widdershoven).
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ladder zakt, het bijpassend stuk wordt aangebracht. De
verlengde ladder verdwijnt onder de rand. Meer
hulpmiddelen, een helm en een veiligheidstuig voor de
graver waarin hij via een katrol zichzelf kan op- en
neerlaten. En geen losse grond meer: veldbrand - leien -
oudroest - flessen - flesjes - potjes - gipsen halve
heiligen - schoenen - messen - vorken - lepels -
stijgbeugels, draad van telefoon tot prikkel - loodzware
hardstenen dorpel, stukken van een voerbak - half
geweer - duitse helm - geweermunitie. Maar bovenal draad
weerspannige draad, een werk van "val doed".
We beproeven een reddingsactie met een bewusteloze acteur
op de bodem, niet op te takelen, ten dode opgeschreven.
Een week later, zware driepoot met hijsinstallatie, zelfde
acteur en redders, tevredenheid alom.
Dieper en dieper, nog maar enkele helden die durven
afdalen.
Tenslotte op een meter of achttien het einde/begin van het
metselwerk, grondwater ho maar, hoogstens modder.
Het is dan najaar, tijd voor de winterslaap, krachten
verzamelen voor de volgende fase, de herbouw van het
verdwenen puthuisje.

Onthulling gedenksteen door mevrouw Marie Dupont-Thomma, dochter van de
voormalige molenaar Thomma. Links Robert Spronck, midden Frans Huits.
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Put huisje, noordzijde.

Voorjaar 1992, ambtelijke hobbels: wijziging
bestemmingsplan buitengebied, vergadering,
welstandscommissie, afkeuring bouwtekening, goedkeuring
nieuwe bouwtekening, goedkeuring bouwmaterialen, afwijzing
subsidieaanvraag, toestemming ministerie van VROM en dan,

he he de bouwvergunning.
Eindelijk, onder leiding van Frans Huits, de herbouw van
het puthuisje, zoals we van hem gewend zijn, in hoog
tempo, gedegen werk.
Oktober, feestelijke heropening, stralend herfstweer,
tevreden gezichten en hoera nog steeds geen water, maar
drank, ons puthuisje waardig.

Hans Kengen
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Twist en slagernije aan de Scharnerweg

Op maandag 8 december 1783 vindt op de weg van Maastricht
naar Scharn, buiten de Wijckerpoort, "twist en slagernije"
plaats tussen enkele Gronsveldenaren en inwoners van Amby.
Een ruzie met, naar later zou blijken, noodlottige afloop.
Een gebeurtenis ook die de gemoederen in Gronsveld nog
lang zou bezighouden en waarover een uitvoerig proces werd
gevoerd voor de Gronsveldse Schepenbank. De processtukken
bieden dan ook alle informatie om dit voorval nauwkeurig
te reconstrueren.
Het leek zo'n fraaie dag te worden, die 8e december 1783.
Het was Onze-Lieve-Vrouwedag, een dag die als zovele
andere kerkelijke feestdagen in vroeger jaren als zondag
gevierd werd. Een dag dus om de dagelijkse bezigheden te
laten voor wat ze zijn. Vele inwoners uit de dorpen rondom
Maastricht maken van deze dag gebruik om een bezoek te
brengen aan de stad. Zo ook de Gronsveldenaar Niclaes
Bergmans. Als hij om 10 uur in de ochtend door Wijck
wandelt, besluit hij de herberg van de weduwe Lijsens
binnen te gaan. Kennelijk geldt dit café in die dagen als
belangrijk trefpunt, want na enige tijd volgen tevens zijn
dorpsgenoot Joannes Schrijnemaekers, diens neef Joannes
van den Boom n en de Rijckholtenaar Gilis Halders.
Joannes Schrijnemaekers was een zoon van Machiel
Schrijnemaekers en Maria Catharina Bemelmans en woonde met
ouders, broers en zusters in het pand dat later, na het
keizerschap van zijn broer Hubert in 1792, "De Keizer" zou
gaan heten (thans Rijksweg 79 en 81; zie voorts Grueles,
juni 1988, 8e jaargang nr. 2).
Even later zijn nog andere Gronsveldenaren binnengekomen,
waaronder Willem Offermans, Gills Schillings met zijn
zoontje en Elisabeth Schrijnemaekers, zuster van Joannes.
Elisabeth is, zo verklaart zij later voor de Schepenbank,
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"koomende in Wijck teegens over t'huijs en herberge van de
weduwe Lijsens ingetrocken worden door haeren neef Joannes
van den Boom".
Gilis Schillings zijn we in dit periodiek al eerder
tegengekomen. Hij is "Hoogh Graeffelijcken jaeger". Bij
zijn aanstelling in die functie wordt hij aangeduid als:
"Gilis Schillings gebortig van Fouron ('s Gravenvoeren)
denwelcke bij den vrijen Graefschap Gronsfelt als jaeger
en boschwachter aengestelt is". (Grueles, (1982)
aflevering 4, pagina 119 e.v.) Om ongeveer half twaalf is
ook Hubert Houben, die uit de kerk komt van de "Paters
Predickheeren" en op weg is naar huis, in Wijck bij de
weduwe Lijsens binnengegaan.
De verstandhouding tussen de aanwezige dorpsgenoten laat
niets te wensen over. Zo heeft Hubert Houben de herberg
nog niet betreden of Joannes van den Boom n heeft hem een
glas genever gebracht, zeggend "avou Hubert". Waarna
Hubert antwoordt "ick danck uw" en het glas aanneemt.
Vervolgens heeft hij "aen J. van den Boom n t'selve
gedaen".
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Het gezelschap brengt gezamenlijk enkele uren in de
herberg door. Er gebeurt verder niets bijzonders. Toch
wordt in alle getuigenverklaringen stilgestaan bij dit
cafebezoek. Kennelijk acht de Schepenbank een zeker
verband aanwezig met de latere fatale gebeurtenis. Ruzies
na cafebezoek waren vroeger op vrije dagen immers zeker
niet ongewoon.
Rand half twee in de namiddag hebben alien tezamen de
herberg verlaten. Als zij aan de Wijckerpoort komen houdt
de schildwacht Gilis Schillings staande. Schillings heeft
"als jaeger sijnen snaphaen (=geweer) bij hem", hetgeen
aanleiding is voor de schildwacht om hem naar zijn pas te
vragen. De anderen zijn inmiddels doorgelopen.
De Wijckerpoort lag vroeger ter hoogte van de huidige
kruising Hoogbrugstraat en Wilhelminasingel. Deze poort
werd in 1867 afgebroken. Vanaf de poort liep de
Scharnerweg rechtdoor richting Scharn. Buiten de
Wijckerpoort "ontrent t'oppassers huijske" kijkt Joannes
van den Boom n toevallig am en ziet "onder t'gewulfsel van
de poorte" enkele inwoners van Amby naderen. Meteen richt
Joannes zich tot zijn metgezellen en zegt: "Daer komt dien
van Amby die ons de tafel met de kaarten op de kermisse te
Amby heeft willen afneemen".
Uit de getuigenverklaringen blijkt dat de gebeurtenis te
Amby, waar Joannes op doelt, zich heeft voorgedaan in een
herberg "waer het vrij speel was". Deze term vraagt om
nadere toelichting. In vroeger jaren werd in meerdere
dorpen in onze streek ter gelegenheid van de kermis het
zogenaamde vrij speel gehouden. Na de hoogmis brachten de
jongens van het dorp de meisjes vanaf het kerkplein naar
een herberg, waar gedanst en gedronken werd. Gedroeg
iemand zich niet ordelijk, dan werd hij door de kapitein
("den kapiteijn van het vrij speel") gestraft. De figuur
van kapitein zullen we oak nog verder in dit verhaal
tegenkomen.

Zeker is dat het vrij speel in Heer en Amby gehouden werd.
Of dit gebruik oak in Gronsveld en Rijckholt bestond, is
niet bekend. We vermoeden echter van wel, want uit het
feit dat alle Gronsveldse getuigen in het proces van 1783
spreken over het vrij speel of "wanneer op de ambier
kermisse het vrij speel is geweest" blijkt dat dit gebruik
hun volstrekt gewoon en heel bekend voorkomt.
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We keren nu weer terug naar Onze-Lieve-Vrouwedag 1783 op
het moment dat Joannes van den Boom n de Ambyers by het
verlaten van de Wijckerpoort heeft waargenomen.
Als de Gronsveldenaren "verder gekoomen sijn buijten
t'Barier" en de Ambyers hen tot op enkele meters genaderd
zijn, richt Joannes Schrijnemaekers zich tot een van de
Ambyers en zegt: "Soude gij ons nogh wel de tafel durven
afneemen soo gelijck gij hebt willen doen in Amby?" Als
een van de Ambyers vraagt "wie meent gij", antwoordt
Schrijnemaekers "ick meyne dig met den start in genack
(= nek)". De Ambyers zijn echter niet uit op ruzie. Een
van hen "sig noemende kapiteijn" (de kapitein van het vrij
speel) probeert verdere escalatie van de woordenwisseling
te voorkomen: "Gaet vrinden, vandaeg is geenen dag van
rusie te maeken."
Schrijnemaekers houdt echter vol en antwoordt: "Gij bent
braef genoeg en alle uwe kameraeten, wij hebben teegens uw
lieden niets, maer dien met den stard is eenen slegten

kerel."
Dan blijkt de grote saamhorigheid onder de Ambyers. Een

van hen vindt dat Schrijnemaekers duidelijk te ver is

gegaan: "Dat is ons kameraad en wat gij van hem hebben

wilt dat wilt gij van ons."
Deze saamhorigheid was in vroeger jaren kenmerkend voor
jongens van eenzelfde dorp. Dit had te maken met de grote
beslotenheid van de dorpsgemeenschappen in die tijd.
Mensen waren toen veel op elkaar aangewezen, hetgeen een
zeer sterke gemeenschapsband schiep. Ook in andere
Schepenbankprocessen komt dit verschijnsel naar voren en
geldt het niet zelden als oorzaak van onenigheid met
jongens van een ander dorp.
De ontmoeting aan de Scharnerweg dreigt nu uit de hand te

lopen. Willem Offermans probeert de ruzie nog te voorkomen
en zegt: "Komt jongens laet ons weggaen want 't is te kort

bij de wagt." En als de Ambyers vervolgens naar een hoop

stenen lopen en er enkele oprapen, doet Offermans nog een
laatste poging en zegt: "Waerom raept gij steenen, gij
siet ons geen steenen opraepen, gij doet niet als braeve

jongens dat gij steenen opraept."
De poging van Offermans heeft slechts in zoverre succes
dat een van de Ambyers, terwyl hij de stenen weggooit,
zegt: "allon dan, dat den besten met mig alleen komt".
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Onderwijl pakt hij de stok van een van zijn vrienden.
Zoals uit de processtukken blijkt hadden alle betrokkenen,
maar ook anderen die in de nabijheid van de gebeurtenis
verkeerden, stokken bij zich. Nu was dit op zich geen
vreemde zaak. In die dagen was het gebruikelijk dat
mannen, wanneer zij op feestdagen of bij bijzondere
gelegenheden de stad of een ander dorp bezochten, een
wandelstok bij zich droegen, "d'n akkerstjek". In een
eerdere aflevering van Grueles (1990 aflevering 4, pagina
211) is hier al over geschreven. Gronsveldenaren en
Rijckholtenaren gingen met bun akkerstjek bijvoorbeeld op
bedevaart naar St.-Servaas en naar de St.-Servaaskermis in
Maastricht. In een hoek van de St.-Servaasbasiliek is
boven een van de pilaren de dorpeling met de akkerstjek,
in steen vereeuwigd.
Deze wandelstok, die was vervaardigd van het hout van de
mispelboom, gold als visitekaartje van de eigenaar. Vaak
werden ook verfraaiingen aangebracht. In de stukken van
het proces van 1783 wordt de akkersjtek van elk der
hoofdpersonen nauwkeurig beschreven. Zo had Joannes
Schrijnemaekers een "rijk stokje groot ontrent vier voeten
zonder beslag" en droeg Willem Offermans een
"fatsounelijcken stock onbeslagen" bij zich. De gebroeders
Beckers, twee Heugemenaren die we later in het verhaal nog
zullen tegenkomen, beschikten over een "kleinen stock seer
licht beslagen" en "eenen stock swaar beslaagen van
onderen, edog dun van boven". Niclaes Bergmans tenslotte
had "eenen fatsounelijken beslaegen stock".
U begrijpt, de akkersjtek was geen gewone wandelstok. De
stok was dan ook veelal een erfstuk dat overging van vader
op zoon. Door het harde bout van de mispelboom en de, in
vele gevallen metalen bewerkingen, gold de akkersjtek
echter ook als een geducht wapen. En hiermee zijn we weer
beland bij ons verhaal van Onze-Lieve-Vrouwedag 1783.
Als Joannes Schrijnemaekers wil ingaan op de uitnodiging
van de Ambyer om met hem "alleen te gaen" en het geschil
aldus in een duel te beslissen, wordt hij door zijn zuster
Elisabeth tegengehouden. Dan laat Willem Offermans, de
vredestichter van zoeven, zich niet onbetuigd: "ick ben
mijn leeven nog voor geenen bang geweest." Waarop de
Ambyer zich tot Offermans wendt: "allon dan kom." De
Ambyer, van wie later zou blijken dat hij Niclaes

De enige "akkersjtek" die in Gronsveld bewaard is gebleven. Hij is in het bezit van de
tam/lie Lacroix. Hi] was oorspronkelijk van hun vader. Het is een zeer fraaie
uitvoering met een ivoren knop en een metalen uiteinde. Bij dit exemplaar is, zoals
we/ vaker voorkwam, op de metalen punt bovendien een tweetand bevestigd. Deze
werd door handige bezitters van de stok we/ gebruikt om tijdens een wandeling een
haas to vangen die zich in zijn leger schuilhield.

Theunissen heet, keert zich vervolgens af van zijn
vrienden en gaat aan de zijkant van de weg "nae een stuck
kaboutsen in". (Vergelijk in het Gronsvelds dialect
"kebotse" jonge koolplanten.) Offermans volgt hem. In de
getuigenverklaringen lezen we dat "beijde sijn voorsien
van stocken".
Een slagenwisseling volgt. Het duurt niet lang of het duel
mondt uit in een vechtpartij waarbij ook de anderen
betrokken zijn: de kapitein van Amby is op het handgemeen
tussen Offermans en Theunissen toegelopen en heeft Willem
Offermans van achteren "vastgepackt om sijn lijf, in
welcke tussentijd eenen anderen van Amby nae Offermans
geslagen heeft". Dan zijn ook Joannes Schrijnemaekers en
Joannes van den Boom n toegelopen. Beiden worden daarbij
getroffen door stenen van de Ambyers. Schrijnemaekers
"onder sijne rechte oog" en wel "soodanig dat den selve
achterwarts overhopt gevallen is". Van den Boom n "aen sijn
hooft, soodaenig dat hij struijkelende gevallen is".
Het voorgaande geeft een indruk van de vechtpartij.
Verdere details, die overigens uitvoerig in de
processtukken staan vermeld, zullen we de lezer besparen.
Intussen is op de Scharnerweg "een meenigte van volck"
samengestroomd die de ruzie "tussen de kaboutsen"
aanschouwt. Onder hen Elisabeth Schrijnemaekers, die op
alle mogelijke manieren probeert de strijd te beeindigen.
Onder meer doet ze een beroep op Gilis Schillings (de
"Hooghgrafelijck jaeger en boswachter"). Ze zegt:
"Schillings, houd mijnen broer vast." Haar poging heeft
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geen succes. Schillings wil zich er niet wee bemoeien en
is nog tijdens de slagenwisseling "den anderen wegh
ingegaen nae Gronsfeld" Dan krijgt zij plotseling hulp van
de schildwacht die "staende aan de valbrug buijten de
Wijckerport" het rumoer gehoord heeft en op de strijdende
partijen toeloopt. Als uit de menigte opklinkt "de wagt
komt" zijn de vechtenden uit elkaar gegaan en hebben zij
"de vlugt genoomen". Terwijl de Gronsveldenaren een
"wijnig verder gegaen sijn op den Steenwegh van Scharn"
hebben de Ambyers hun heil gezocht tussen de "kaboutsen".
Behalve het feit dat enkele vechtersbazen verwondingen
hebben opgelopen aan gezicht en ledematen, is tot dusverre
niets bijzonders voorgevallen. En het zou naar alle
waarschijnlijkheid hierbij gebleven zijn als niet Willem

Beeltenis boven een van de pilaren in de noordwest-hoek van het schip van de
Sint-Servaasbasiliek. Het fragment toont rechts de lamme dorpeling met onder zijn
linker oksel een kruk en in Djn rechterhand een "akkersjtek".

Offermans tijdens het gevecht zijn hoed verloren had.
Wanneer de Gronsveldenaren op de Scharnerweg blijven staan
zegt Offermans plotseling: "ick moet eventwel mijnen hoed
hebben, welke die van Amby van mijn hooft hebben
afgeslaegen." Op dat moment willen Giret en Mathijs
Beckers uit Heugem, die tot dan toe in gezelschap van
meerdere andere Heugemenaren toeschouwer zijn geweest van
het hele gebeuren, de hulpvaardige hand toesteken. Mathijs
Beckers is zeer goed bekend met de Gronsveldenaren. In de
processtukken wordt ten aanzien van hem vermeld: "gebortig
van Heugem, als werckman woonende actuelijck bij den Seer
Eerwaarde Heer Meyers Pastor alhier (= Gronsveld, P.D.)".
Na enkele woorden met de Ambyers te hebben gewisseld, acht
Giret Beckers de kust veilig en roept naar Willem
Offermans: "Kom, krijgt dinen hoed." Daarbij heeft Beckers
echter buiten een van de Ambyers gerekend. Als Offermans
nadert om zijn hoed, die op de grond lag, te pakken, is
een van de Ambyers toegesprongen en zegt: "Hond, blijf dou
trug of ick how dig, dats dou de beijn nae de log in
steeks." De betreffende Ambyer blijkt Claes Theunissen te
zijn, degene met wie Offermans bij de aanvang van de ruzie
"alleen uijtgegaen was".
Dit gaat Giret Beckers te ver en hij voegt de Ambyer toe
dat "hij geene braeve luijdens met vingers waste wijsen".
Op zijn beurt waarschuwt Offermans Theunissen: "Claes,
blijft van mu j soo weijt den stock reekt." Een hervatting
van de eerdere ruzie is dan echter al niet meer te
voorkomen. Nu raken ook de Heugemenaren, die hun
bemiddelaarsrol snel zijn vergeten, slaags met de Ambyers.
Als Thijs Beckers roept "jongens komt bij", zijn de
Gronsveldenaren allen naar het strijdtoneel gelopen ow de
gebroeders Beckers te helpen. En dan gebeurt het.
Joannes Schrijnemaekers, die aanvankelijk door Elisabeth
wordt weerhouden om weer aan de ruzie deel te nemen, rukt
zich plotseling uit de armen van zijn zuster los en rent
op de "combattanten" toe. Het volgende moment heeft hij
met zijn stok de Ambyer Claes Theunissen "van achteren op
de lincke sijde van t' hoof een dusdaenigen slag
toegebracht dat het klincke al ofte men met een vuijst
eenen hellen slag op een tafel soude hebben gegeven". Nu
was het gebruik van beeldspraak de getuigen van de
gebeurtenis niet vreemd. Zo zou de schildwacht, die op het
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Bastiljon stond, later verklaren dat het "eenen
dusdaenigen slag geweest is dat het klinkelde al ofte een
fles on stucken geslagen wierd". Claes Theunissen is "van
desen slag plat ter aarde gevallen sonder meer op te
staen".

Vervolgens hebben de vechtenden, terwijl zij horen roepen
"daer komt de wagt", alien de vlucht genomen. Niclaes
Berchmans getuigt later voor de Schepenbank dat "hij
gesien heeft dat dien geslaegenen door twee andere
gedraegen en wegtgevoert wierd".
De Gronsveldenaren nemen aanvankelijk de "Gronsfelderweg"
naar huis. Onderweg wordt de schade opgenomen. Zo is
Willem Offermans "bebloeijt met een diep look in het hooft
en met drie looken op de linker hand", is Joannes

Schrijnemaekers "eensgelijcks bewont onder het linkeroog"
en is ook Joannes van den Boom n "bewont en bebloeijt aan
hooft en handen". Aangezien zij "meenigte van bloed
storten" zijn zij "genoodsaekt geweest den wegh op Heugem"
te nemen en zijn zij gegaan "ten Huijse en Herberge van
Christiaan van den Broek tot Heugem". In de herberg hebben
zij "eenige kannen bier samen gedroncken en de wonden der
geblesseerde cameraeten gesuijvert en uijtgewassen met
brandewijn en sout". Niemand van hen heeft op dat moment
enig besef van de ernst van de toestand waarin de
neergeslagen Ambyer Claes Theunissen zich bevindt.

Het gerucht van de ruzie aan de Scharnerweg verspreidt
zich intussen heel snel. Vanuit Amby bereikt Gronsveld in
de loop van de avond het bericht dat Claes Theunissen er
niet best aan toe is. Langzaam worden de Gronsveldse
hoofdpersonen zich de fatale afloop van de ontmoeting met
de Ambyers bewust. Het zal in een aantal Gronsveldse
huishoudens en in het bijzonder bij de familie
Schrijnemaekers dan ook geen rustige nacht zijn geweest.
De volgende ochtend, 9 december 1783, stuurt Hubert
Schrijnemaekers, oom van Joannes, zijn schaapsherder Vaes
Claessens naar Amby "om te hooren hoe het met den
gequetsden was die t' hoofd ingeslaegen hadde en ofter
perijkel (= gevaar) van sterven was". Hubert
Schrijnemaekers woonde in het ouderlijk huis van de
familie Schrijnemaekers op de hoek van de Broekstraat en
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de Hennemettenstraat Dit huis, dat in 1714 gebouwd werd,
bestaat nog en wordt thans bewoond door de familie Van
Thoor.
Vaes Claessens is 's ochtends rond 8 uur vertrokken. Als
hij op de Bergerstraat komt, ontmoet hij "Houb, broeder
van Niclaes Theunissen, welcken laesten den kop in heeft".
Vaes zegt hem "goeden dagh" en vraagt vervolgens "hoe is
dat gegaen gisteren?"
Houb Theunissen zucht: "jae mijnen lieven Vaes, slegt
genoeg." Als Vaes hem dan vraagt "of sijnen broeder den
kop in had ofte hoe het met hem was", bevestigt Houb de
berichten dat het met zijn broer Claes slecht gesteld is:
"dit is den derden keer dat ick nae den schirugien
(= chirurgijn, dokter) gae." Als Vaes nogmaals bij hem
aandringt om te vertellen hoe alles gegaan is, geeft Houb
zijn relaas. Niet lang echter en hij voegt Vaes toe: flick

moet gou gaen, ick hebbe geenen tijd, adieu Vaes."
Vaes Claessen keert vervolgens terug naar Gronsveld waar
hij verslag doet van zijn bevindingen. De volgende dagen
zou hij nog diverse malen naar Amby gaan om te informeren
naar de toestand van het slachtoffer.

Inmiddels worden in Gronsveld de voorbereidingen getroffen
voor het Schepenbankproces. Op 12 december 1783, derhalve
4 dagen na de "twist en slagernije", is de eerste
bijeenkomst van de Schepenbank. Deze zitting, die het
begin zou betekenen van een lange procesgang, vindt plaats
in de Schepencomp, het pand dat gelegen was op de hoek van
de huidige Rijksweg en de Stationsstraat, op de pleats

waar zich thans de woning van de famine Halders bevindt.
Wat opvalt is de zeer zorgvuldige en uitvoerige
procesgang. Met name dit Schepenbankproces geeft dan ook
een goede indruk van de rechtspraak in onze streken vOor
de Franse Tijd.
De rol van aanklager wordt vervuld door "Drossaard"
Wolfgang Zollner, commissaris van Gronsveldhet graafschap
en als zodanig vertegenwoordiger van de in Munchen
verblijvende graaf. Als schepenen treden tijdens het
proces op Pieter Bouchoms, Johannes Godefridus Lebens en
J.T. Sarolea.
Vanaf die 12e december worden vele getuigen van de
gebeurtenis gehoord. Tijdens de zitting van 20 december
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1783 wordt door Zollner officieel verklaard dat "den
gequetsden van Amby in perijkel evident van sterven is".
Op 23 december worden Joannes Schrijnemaekers, Willem
Offermans, Joannes van den Boom, Niclaes Berghmans den
jongen, Hubert Houben en Mathijs Beckers, hoofdpersonen
bij het treffen met de Ambyers, officieel gedagvaard om op
29 december voor de "Scheepenen der vrije Rijx
Graefschappe Gronsfeld" te verschijnen.
Dan, op de dag vocir Kerstmis 1783, sterft Niclaes
Theunissen. Hoewel het bericht van Niclaes' overlijden
snel rond is in het dorp, laat Zollner door de
gerechtsbode Caspar Paggen formeel "missive" bij de
eerdergenoemde zes gedaagden bezorgen, opdat "zulks ad
notam werde genoomen".

Op 29 december 1783 verschijnt als eerste Joannes
Schrijnemaekers voor de Schepenbank. De beklaagde doet
zijn verhaal. Ook de andere gedaagden komen aan de beurt
en geven de gebeurtenis van "Onse Lieve Vrouwe Dag"
nogmaals uitvoerig weer. Alle verklaringen van getuigen en
beklaagden worden in een uitgebreid dossier vastgelegd.
Aan de stukken wordt door Zollner op 10 januari 1784
toegevoegd het verslag van de "geregtelijke visitatie van
t' Dood Lichaam van Niclaes Theunissen gedaen door Lands
Doctoor en Chirurgijn ten overstaen van Scheepenen Der
Hoofd Bancke Meersen".

De procesgang is hiermee nog niet ten einde. In de maanden
daarna worden nog diverse "Rechtsdaghen tot Gronsfelt"
gehouden.

Veel heeft de verdediging van de beklaagden niet geholpen.
Zeker voor Joannes Schrijnemaekers niet. In zijn eis acht
Zollner al hetgeen waarvan Joannes beschuldigd is,
bewezen.

Zollner concludeert dat de beklaagde Joannes
Schrijnemaekers ter afschrikking van anderen veroordeeld
za1 worden tot een straf, die de schepenen "nae vereijsch
van Zaeke" geschikt achten. Daarnaast wordt Joannes
veroordeeld tot het betalen van de proceskosten en de
kosten van "Doctor en Schirurgien".

Hoe het uiteindelijke vonnis van de Schepenbank jegens
Joannes Schrijnemaekers precies is uitgevallen, is ons

niet bekend. Juist deze passage ontbreekt in de
processtukken. Feit is wel dat Joannes na de uitspraak van

het vonnis (tijdens een eind april/begin mei 1784 gehouden
zitting van de Schepenbank) via de "Putsteege" en "het
Broek" naar de gevangenis in het kasteel van Gronsveld
wordt overgebracht. Voor het goede begrip van de hier
aangegeven route moeten we vermelden, dat het kasteel van
Gronsveld toentertijd geen uitgang had naar de huidige
Rijksweg, maar uitsluitend te bereiken was via het Broek
(Zie de situatieschets op pagina 154 van het vorige
nummer.)
Het is tijdens de tocht naar de gevangenis dat het verhaal
van Joannes' proces en veroordeling nog een verrassende
ontknoping krijgt. Wanneer het gezelschap, waarbij onder
meer aanwezig commissaris en aanklager Zollner, in het
Broek is aangekomen en het kasteel nadert, verschijnt
plotseling Christiaan Schrijnemaekers, priester en broer
van Joannes, ten tonele. Hij richt zich tot Zollner en
verzoekt "den weleedelen heer Commissaris" om Joannes
gratie te ver1enen. A1s Zollner dit weigert, voegt
Christiaan, "aensiende sijnen broeder soo droeffelijck
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weenen", Joannes toe: "Loop weg!"
Dat we van dit voorval op de hoogte zijn, is te darken aan
het feit dat Christiaan later spijt krijgt van zijn daad
en zich in uitvoerige, aan Zollner gerichte, brieven
verontschuldigt over deze "misstap". Of de correspondentie
daartoe heeft bijgedragen is niet bekend, maar opmerkelijk
is dat deze faux pas Christiaan geen parten heeft gespeeld
bij diens latere (in 1798) sollicitatie naar en benoeming
tot pastoor van Gronsveld (zie Grueles 1988, aflevering 3,
pagina 106 e.v.) een functie die hij tot zijn dood in 1822
zou vervullen.

Zoals reeds aangegeven ontbreekt in de processtukken
informatie over het vonnis tegen Joannes. Uit genoemde
brieven van zijn broer Christiaan aan Zollner kan evenwel
worden afgeleid dat de straf naar verhouding nogal
meeviel. Zo lezen we in Christiaans verklaring, waarom hij
zijn broer had toegeroepen weg te lopen, dat hij op dat
moment niet op de hoogte was van het vonnis en in de
veronderstelling verkeerde dat "het vonnis veel erger
was". En als Joannes later voortvluchtig is (kennelijk
heeft hij dus het advies van zijn broer opgevolgd), raadt
Christiaan, wanneer deze laatste in kennis is gesteld van
het vonnis, hem aan "sig in te leeveren om sijne straffen
te ondergaen".

Wanneer Joannes "uijt Gronsfeld fugitif (= voortvluchtig)"
is, wil hij aanvankelijk niet horen van het advies om zich
aan te geven. Christiaan zoekt hem op zijn onderduikadres
op. Joannes blijkt de wanhoop nabij te zijn. Hij vraagt
zijn broer ervoor te zorgen "dat men hem sijne kleeders
soude senden om naer een ander land te gaen omdat hij
vreesde dat men hem in een lange of altijd durende straffe
soude brengen". Dan blijkt dat ook Joannes slecht op de
hoogte is van het vonnis. Hij verklaart tegen Christiaan
"nogtans weijnig daarvan verstaen te hebben" toen hem het
vonnis tijdens de zitting van de Schepenbank was
voorgelezen.

Christiaan besluit dan, het is inmiddels 5 mei 1784, in de
gerechtskamer een kopie te vragen van het vonnis, welk
stuk hij zondag 9 mei bij Zollner thuis, in Maastricht,
kan ophalen.

De moeite van Christiaan is niet tevergeefs: Joannes
besluit "om sig in te leeveren". In een van zijn latere
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brieven aan Zollner wijst Christiaan nog eens op de
succesvolle afloop van zijn bemiddelingspoging: op een
afgesproken tijdstip heeft hij zijn broer Joannes "op de
voorseijde plaats gebragt" en is hij "soo lang daer met
hem gebleeven totdat den weleedelen beer drossaard
(= Zollner) met de agtbaere Scheepenen aanquaemen".
Christiaan verwacht hiermee zijn eerder gedane "misstap"
voor een belangrijk deel te hebben goedgemaakt.
Hoe loopt het verder af met Joannes? Zoals gezegd hebben
we nergens kunnen vinden tot welke straf hij veroordeeld
werd. Dat het vonnis kennelijk nogal is meegevallen,
zouden we ook kunnen afleiden uit het feit dat Joannes
zeven jaar nadien in het huwelijk is getreden. In 1791
trouwt hij met (zijn nicht) Anna Catharina Bemelmans.
Na aanvankelijk in Gronsveld gewoond te hebben, wordt
Joannes jaren later pachter op het landgoed Vaeshartelt
bij Meerssen. Zijn verhuizing uit Gronsveld is daarmee
definitief: hij zou niet meer als inwoner van zijn
geboortedorp terugkeren. Op 21 januari 1819 wordt Joannes
dood aangetroffen op de Trechterweg onder Nieuwstadt.
Een van de (negen) kinderen van Joannes, Michael genaamd,
keert naar Gronsveld terug. In 1830 is Michael
paardeknecht bij zijn oom Hubertus, keizer van de
schutterij woonachtig in het pand "De Keizer".
Michael zal de rest van zijn leven in het dorp zijner
voorvaderen blijven wonen. Zijn nazaten wonen thans nog in
Gronsveld en Rijckholt.

Piet Daemen

Wie o wie?

De sectie Historie is op zoek naar een album "Onze
Nederlandsche jeugd in nationale dracht". Dit album is in
de jaren dertig uitgegeven door de firma De Wed. J. Leupen
& Zoon in Haarlem. De plaatjes konden worden gespaard bij
Allson's custard, Leupens zelfrijzend bakmeel, tarwebloem
en maizena. Met name zijn we geinterOsseerd in de
afbeelding no. 30 van dit album: "De cadet van de
schotterie te Gronsveld met den schOttebeker."
Wie heeft dit album of dit plaatje nog op zolder of in de
kelder?
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Ken d'r hon nO

Ansje

Michael Theodorus Hubertus (Geelke) Schrijnemaekers werd
geboren op 4 september 1880 te Lanaken waar zijn vader
Hubertus Alfons, geboren 30 januari 1850 te Gronsveld, een
kuiperij had. Hier werden vaten gemaakt voor bier en
azijn. De moeder van Geelke was Anna Maria van de Weerdt,
geboren 19 april 1848 te Gronsveld. Enkele weken na de

geboorte van Geelke kwam het gezin terug naar Gronsveld,
waar de moeder op 17 september 1880 overleed. Toen een
jaar later op 15 november 1881 ook de vader stierf werden
de wezen, Geelke en zijn zusje Liza, bij familie van hun
moeder ondergebracht. Zo kwam Liza, zes jaar oud, bij haar
oom in Luik terecht. Geelke, 14 maanden oud, kwam terecht
bij Zjengske van de Weerdt, in het huis recht tegenover de
kerk in Gronsveld, dat toen nog café was. Geelke groeide
hier op en zijn pleegouders gingen hem als hun eigen kind
zien. In september 1900, hij is dan 20 jaar, vertrok
Geelke naar Moelingen om daar bij een boer te gaan werken.

In januari 1905 kwam hij terug om op 23 februari te
trouwen met Anna Maria Hubertina (Ansje) Kempener (van de
Kern) uit Gronsveld. In afwachting van hun eigen huis
gingen ze wonen bij de ouders van de bruid, thans Rijksweg
90 in Gronsveld. Pierre van de Kern, broer van de bruid,
metselaar en aannemer, zou hun nieuwe huis bouwen. Op een
stuk land, tegenover de kerk in Rijckholt, dat Geelke van
zijn ouders had geerfd, moest hun huis en boerderij gaan

Kloster der Paters Dom nicanen en dorpstraat
Convent des Peres Dominicains et rue du Village

Rijckholt.Groffsveld (Holt)

±1920. Links de poor( van de boerderij van Geelke, rechts de kerk van Sint-
Vincentius in Rijckholt.
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20 juni 1931. Eerste H. Mis van Pater Macheels. V.I.n.r. Math Peeters, Pater Macheels,
Door Schrijnemaekers, Geelke, Willem Schnjnemaekers, Fer Schnjnemaekers, Ber
Peeters.

komen. Eerst werd op de plaats waar het huis moest komen
een "brikkenoven" gemaakt. Hiertoe werd met hulp van
famine en buren de leem uit de grond gehaald waarvan
bakstenen werden gevormd en gebakken. Een deel van de
gefabriceerde stenen werd verkocht om aan geld voor andere
materialen te komen. Dan werden er weer opnieuw stenen
gebakken en weer werd een deel verkocht, tot na het huis
ook stallen en schuur gereed waren. Deze werkwijze kostte
enkele jaren, maar zonder geld ging dat niet anders.

Geelke en Ansje werkten hard op hun boerderij met wat vee,
acht koeien, varkens, kippen en natuurlijk de fruitbomen.
Kersenteelt was toen nog lonend en in de grote wei die hij
gepacht had, stonden veel grote kersebomen. Verder kwam er
nog een levensmiddelenwinkeltje en een café zodat Ansje
ook nog wat om handen had. Intussen werd ook, en met
succes, aan het nageslacht gewerkt. Nog in het eerste
huwelijksjaar werd op 19 december 1905 Liza geboren, op 1
januari 1907 Marie, 17 februari 1908 Pierre, 12 april 1909
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Willem, 23 november 1910 Door, 28 december 1911 Zjeng, 21
juni 1913 Michael, overleden 13 mei 1914, 14 oktober 1914
Michael, 18 december 1915 Fer, 20 oktober 1917 Sie en
Frangoise overleden op 28 oktober 1917, 25 juni 1919
Jeanne en tenslotte op 24 juli 1921 Ber.
Een groot gezin, dus werken van de morgen tot de avond
voor Geelke en Ansje. Ook de kinderen moesten jong mee

aanpakken.

±1930. Ansje in de huiswei.

Geelke had ook nog een grote moestuin onder het bos. De
groente die er verbouwd werd, ging voor een groot deel
naar de markt in Maastricht. Pierre, Marie en Liza hebben

als kind menig maal met paard en kar de tocht naar
Maastricht gemaakt. En dan waren er natuurlijk nog de
bedevaarten en processies naar de kerk van Sint-
Vincentius in Rijckholt, recht tegenover het café met
terras van Geelke. Veel processies kwamen uit Maastricht
en omgeving maar ook met de trein tot Maastricht vanuit
Belgie tot Leuven en Brussel toe. Na de kerkdienst werd
dan bij Geelke een plaatsje gezocht op het terras of in
het café om de meegebrachte boterhammen te nuttigen.
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Door, GeeIke, Willem.

Tientallen potten koffie werden door Ansje en de kinderen
aan de man gebracht, de opbrengst, tien cent per kop, wat
ook weer een aardige verdienste was.
Hoewel er geen overvloed was,leefde het grate gezin in
relatieve welvaart. Voor liefhebberijen had Geelke geen
tijd behalve voor het kaarten 's avonds in zijn eigen
café. Geelke zat dan aan zijn tafeltje met zwager Pierre
van de Kern, Janseke ()et de gats, Bosjke en Fons van de
Kempener oet 't brook. Verder was Geelke nog bij de
schutterij als grenedeer. Hij probeerde zijn liefde voor
de schutterij op zijn jongens over te brengen wat bij Door
(kapitein van de rode compagnie) en Fer (commandant van de
bielmaander) goed gelukt is. Oak bouwde Geelke voor de
Grote-Bronkprocessie de ereboog tussen de kerk van
Rijckholt en zijn huis. Hij maakte daar altijd veel werk
van en werd door iedereen geroemd om zijn prachtige
werkstukken. Bronkmaandag was ook de enige dag van het
jaar dat hij flink op stap ging. Geelke ging dan steevast
naar de schuttemis. Na de plechtigheden bezocht hij zowat
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F

23 februari 1935. Huwelijk van Pierre Schrijnemaekers en Ma] Goessens.

1 Sie 2 Marieke (van de Kern) 3 Jeanne 4 ? 5 Ber Goessens 6 ? 7 Fer 8 + 9 echtpaar
Pie Bessems 10 Zjang Crijns 11 Mina Sassen 12 Zjeng 13 Anet Dubois 14 Willem
15 Fien Huits 16 Door 17+ 27 echtpaar N. Bessems 18 Pierre (van de Kern) 19 BOr
20 Marie (van de Kern) 21 Ansje 22 Pierre 23 Ma] 24 ? 25+ 26 moeder van de bruid en -
haar zus.
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alle cafés van Gronsveld, meer dan 20 toen. Pas als hij
helemaal en hartstikke in "De Gloria" was liet hij zich
thuis afleveren. Daarna was hij altijd een hele week ziek
en voor een heel jaar genezen.
Zoon Pierre, nu 84 jaar, vertelt emotioneel over zijn
vader en al het goede dat hij voor zijn vrouw en kinderen
heeft gedaan. Wel kon pa plotseling in de colere schieten
wat, volgens Pierre, een erfenis van moeder Van de Weerdt
was. Zo leefde het grote gezin genoeglijk voort totdat in
1932 het noodlot keihard toesloeg. Het hele gezin werd
getroffen door de tyfus. Zowel Geelke als Ansje en zeven
van hun kinderen kwamen in het ziekenhuis terecht. Omdat
de ziekte zich beperkte tot hun gezin moest ze volgens de
doktoren door Zjeng zijn overgebracht. Deze werkte
namelijk bij een transportbedrijf uit Maastricht en kwam
vaak bij een bedrijf in Aken waar een vijver was. Tijdens
het lossen, dat enkele uren in beslag nam, ging hij

1931. Bruiloft van Marie. V.Ln.r. Sie, Zjang CrUns, Marie, Jeanne.
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regelmatig baden in die vijver. Toen zowat de hele familie
in het ziekenhuis lag en vocht tegen de dood, liep het
hele dorp in een noveen negen dagen biddend naar Heugem
(Sint-Rochus) en terug. Na enkele weken kregen de doktoren
de ziekte enigszins onder controle en herstelden de
meesten langzaam. Met Geelke en zijn zoon Michael ging het
echter niet goed. De koorts bleef aanhouden en ze
overleden in het ziekenhuis te Maastricht. Geelke op 6
augustus 1932 . Michael drie weken later. Moeder Ansje,
ooit een struise vrouw van honderd kilo, kwam als een wrak
terug en mocht nog enkele jaren tussen haar kinderen
verblijven tot op 19 januari 1936 ook zij overleed.
Na het overlijden van Geelke werd de winkel gesloten. Nu
Ansje er niet meer was, ging ook het café dicht, de
kinderen bleven achter met hun verdriet en een schuld aan
het ziekenhuis van f 3800,--. Een ziektekostenverzekering
had men in die tijd niet. Tenslotte werd het huis annex
boerderij voor f 6200,-- verkocht aan Lies Wassenaar die
hun toestond in "hun" huis te blijven wonen. Ook dat was
die goeie ouwe tijd.

Wallie van de Weerdt
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Foto

±1950. V.I.n.r. Jos Spronck (Krijnen), Zjef Schnjnemaekers, Miet Spronck. (Voordat
we boze brieven krijgen: de hoed van Zjef stond Oek niet op het origineel.)
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V.Ln.r. Jean Pricken, Sophie Caelen (Pricken), Corry Caelen, Zjef Pricken, Zjef
Caelen, Marie Cae/en (Schrijnemaekers).

±1961. V.I.n.r. Gerry Kuipers, Bert van de Weerdt, John Gorissen, Gerard Segers, Ber
Pleumekers, Emile Smeets, Gaby Hulst.
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Gezien

De prachtige achtergevel uit het vorige nummer, is die van
het pand Rijksweg 91: "het huis van de barones". Deze naam
kreeg het huis toen er in 1916 een barones kwam wonen,
mevrouw C. van Voorst tot Voorst en Schadewijck-de Quay,
die 43 jaar in Gronsveld woonde. (Grueles 3 (1983) afl 3
p. 101) De graaf van Gronsveld, Maximiliaan Emanuel van
Torring-Jettenbach, gal rond 1750 opdracht tot de bouw van
dit huis. Het werd in mergelsteen opgetrokken en de
omlijsting van ramen en deuren zijn van Naamse steen.
De rentmeester van de graaf, Jean Francois Lebens was de
eerste bewoner van dit pand. De huidige bewoners , mevrouw
W.E.S.L. Keyser-Schuurman en de heer H.A.M. Huveners wonen
bier sinds september 1982. Ze vertellen enthousiast over
hun huis en weten veel over de historie ervan.

De nu afgebeelde achtergevel lijkt qua bouwstij1 op de
vorige. Van uit de achtertuin heeft men een prachtig
uitzicht op de maasvallei. Sjef Cans
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Wat maog 't zien?
Het voorwerp dat in het vorige nummer afgebeeld stond, is
een zaaiviool. Het was en is momenteel nog een hulpmiddel
bij het zaaien van zaaigoed op de akker. Door middel van
een stok werd een strijkbeweging gemaakt (vandaar de
benaming viool) waardoor de zaadjes naar links en naar
rechts over de akker verspreid werden. Tegenwoordig gaat
het zaaien vrijwel overal machinaal, maar er zijn in onze
streek enkele boeren die de zaaiviool nog wel eens
gebruiken.
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We hebben deze keer weer twee voorwerpen: allereerst een
werktuig dat een combinatie is van klauwhamer en bijl. Ons
is onbekend wie dit gereedschap gebruikte.
Het tweede voorwerp is ons ook onbekend.
Wie herkent een van de voorwerpen?
Reacties bij Frans Huits (tel 1683) of John van de Weerdt
(tel 2667).
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IMM

Top oniemen

Schijfstraat

Het zoeken naar de betekenis van het "vrij speel" (zie
artikel "Twist en slagernije aan de Scharnerweg") leidde
nog tot een andere ontdekking die waarschijnlijk de
herkomst van de naam "Schijfstraat" verklaart.
Deze weg vormde vroeger de verbinding tussen Holegracht en
Voerenweg en loopt thans, sedert de bebouwing van dit
gebied, van de Oeslingerstraat naar de Voerenweg.
Op de in het Hauptstaatsarchiv te Munchen aanwezige kaart
van Torring-Jettenbach, die is vervaardigd tussen 1783 en
1787, staat deze weg nog aangegeven als Schillingsstraat.
Op een uit 1828 daterende kaart van de gemeente Gronsveld
wordt de weg "Schijfsteeg" genoemd.
Omtrent de oorsprong van de benaming "Schijfsteeg" of
"Schijfstraat" bestond tot dusver geen zekerheid. Wel gaat
reeds langer een uit de overlevering stammend verhaal dat
deze naam zou herinneren aan het feit dat op of rond deze
weg door de jongens van het dorp op een schijf geschoten
werd. Aangezien echter in geen enkele schriftelijke bran
een bevestiging hiervan gevonden kon worden, werd dit

verhaal sterk in twijfel getrokken. Reden oak waarom we in
de Groeselder Diksjener ten aanzien van de herkomst van de
naam Schijfstraat lezen: "verklaring onbekend".
Dat verhalen die van generatie op generatie zijn
doorverteld niet te snel naar het rijk der fabelen
verwezen hoeven te worden, bleek onlangs toen we de
publikatie "Heyloesen" onder ogen kregen. Deze, in
december 1991 door de heer Spronck, rector van het Jeanne
d'Arc College, verzorgde uitgave, behandelt een oude
dialecttekst over de kermis (gebruiken) in een Limburgs
dorp (waarschijnlijk Gulpen) in vroeger eeuwen.
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In deze tekst troffen we de beschrijving aan van het "vrij
speel". Tevens lazen we, en nu komt het, dat bij
gelegenheid van de kermis "de jongens met de buks op de
schijf zullen schieten".
Omdat het "vrij speel" naar alle waarschijnlijkheid ook in
Gronsveld in zwang was, is het waarschijnlijk dat hier het
schijfschieten ook bestond.
Zou het uit de overlevering bekende verhaal dus toch op
waarheid berusten?

Piet Daemen
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Rubriek en artikel afl. biz.

Archeologie

Ontgraving van de oude waterput
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bij de Molen van Gronsveld (2) 1 46
Onze molen waardig 4 189
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Sjnyderssteg" 1 20
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Rectificaties

Vorige nummer:
Bladzijde 136, tiende regel van beneden:

Hij Ik.

Bladzijde 139. Juliette Paquay (Frambach) Purnot-

Doumen.
Bladzijde 141. 1? = Marie-Louise van Wersch.

2? - Helene Klipper
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