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Voorwoord redaktie

Het derste nummer van de jaren negentig is meteen een
jubileumnummer: ons tijdschrift gaat zijn 10e jaargang
in! Dat Grueles groeiende en bloeiende is kunt u afleiden
uit de omvang van dit nummer, maar liefst 72 pagina's
en dat is een record! Bovendien is er weer een nieuwe
rubriek: "Gezien". Het kan niet op. De nieuwe rubriek
wordt verzorgd door de sectie Foto. Sjef Cans schiet
plaatjes "uit het leven gegrepen" en vertelt er een kort

verhaaltje bij.

Ook weer oude vertrouwde zaken: Gus get wyjer met
aofgerengele, Piet Orbons met "en bas" maoke, maar
voor de verandering staat Natuur ditmaal helemaal vooraan.
Des te eerder kunt u in de "moostem" gaan werken.

Nog twee belangrijke zaken:
Het beugelseizoen wordt geopend op tweede Paasdag.
Er zullen waarschijnlijk weer instructie-wedstrijden
gehouden worden. De baan zal er groen bij liggen.
De jubileum-penning.

In het vorige nummer heeft u het al kunnen lezen: Grueles
viert in augustus zijn 10-jarig bestaan. Ook heeft u
kunnen lezen dat ter gelegenheid van dit jubileum een
replica (kopie) van een Gronsveldse munt zal worden
vervaardigd. Daar is echter een "maar" aan verbonden. We
kunnen namelijk alleen overgaan tot het laten slaan van
deze munt als er op minstens 500 stuks wordt ingetekend.
Bij een lager aantal wordt de stuksprijs te hoog en is
uitgave financieel niet mogelijk.
Gegevens over de munt:
materiaal: 99,99% zilver
doorsnede: 40 mm
dikte : 2,5 mm
gewicht : 28 g
prijs : f. 38,- incl. cassette met b1auw fluwelen

voering.

De prijs is de kostprijs!

Aot",

Het origineel van deze, door deskundigen als zeldzaam
omschreven munt, bevindt zich in het Bonnefantenmusuem te
Maastricht. Het is een zogenaamde Thaler, uitgegeven
onder Justus-Maximiliaan van Bronckhorst-Gronsveld in
1642. Zoals bekend, was deze de stichter van de
schutterij en de bouwer van de windmolen. Om aan de
voorwaarden van de uitlenende instantie te voldoen,
zullen op een der zijden in kleine cijfers de jaartallen
1980-1990 worden aangebracht.
Hoe kunt u op deze replica intekenen? Stuur bijgaande
machtiging naar de secretaris van Grueles, Gerard Segers,
Rijksweg 92, 6247 AK Gronsveld. Als op 500 munten wordt
ingetekend dan wordt van uw rekening f 38,- afgeschreven
en ontvangt u enige dagen voor het jubileum de munt. In
het andere geval wordt uw machtiging vernietigd. De
uiterste intekendatum is 1 mei 1990.

De redaktie

Bij de voorpagina

+1948. Boeve aon de Sjlakweg.
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De moostem 't gaans jaor doer

Groenteboeren waren er vroeger niet in Gronsveld en
Rijckholt. Immers, bij iedere boerderij of woonhuis was
een stukje grond gereserveerd voor het telen van eigen
groente (de "moostem"). Verder waren er vroeger ook geen
oudedagvoorzieningen en waren veel oudere mensen
genoodzaakt om hun eigen, gekweekte groente op de markt
te verkopen om zo toch brood op de plank te hebben. Nu is
voor veel mensen het tuinieren meer hobby dan
financiele noodzaak. Vol ijver begint de "volkstuinder"
een stukje grond te ontginnen, maar vaak zien we na enige
jaren dat het onkruid harder groeit dan de tomaten en de
sla. Hier en daar wat plastic en een paar verlaten
bonenstaken zijn de stille getuigen van de uitgebluste
Hendrik Jan.

Wij zijn op zoek gegaan naar de "echte moostemlni",
zoals Ber Hollanders, Haj Meijs en Pjerke Vliegen.
Zij waren bereid ons een en ander te vertellen over de
"moostem".
Je begint altijd met de bodem, waarbij we al meteen
moeten opmerken dat daarin grote verschillen zijn. De
structuur van de bodem tién't Brook" en "aon de
Sjtaosie" is veel slechter dan die van "aan de
Rieksweg. Vanaf de helling wordt de structuur steeds
losser en de kleur steeds donkerder. Volgens Her
Hollanders is de grond "len 't Brook" niets waard
("zjus sjlaam"). Alleen "asjuwelik" bemesten en vaak
bewerken levert nog een goed resultaat. Een goede
bemesting van uw groentetuin is sowieso een eerste
vereiste. Het is dan ook verstandig om in de winter oude
stalmest in uw moestuin te spreiden. Maar vaak is het nog
belangrijker om voldoende kalk op te brengen, omdat de

4

meeste moestuinen een te hoge zuurgraad hebben. Volgens

Haj kun je het beste de ene helft van de tuin bemesten en
de andere helft "kalken" (dus geen kalk en mest tegelijk
op het zelfde stuk). Het volgend jaar draait u de zaak

om. Kalk is niet alleen goed als voedingsstof in de
bodem, maar bepaalde ziekten, zoals knolvoet, krijgen bij
een kalkhoudende bodem geen kans zich te ontwikkelen.
Door de knolvoetziekte komen er aan de wortels van
koolplanten gezwellen (schimmelinfectie).

Vroeger kon je in blokken gebluste kalk kopen, die dan
vervolgens op de tuinen werd gespreid. "Oonder de bos",
"bie d'n dry-sjpreunk" (bij de splitsing
"Ekkelderweg- Awwen Ekkelderweg) beyond zich vroeger
een kalkoven. In zo'n kalkoven werden mergelblokken
gestort, afgewisseld met dunne lagen brandstof zoals
cokes, kolengruis of kolenslik ("sjlaam"). Het geheel
werd aangestoken en door de hitte (tot 1300 graden)
werden het vocht, de zuurstof en het koolzuurgas uit de
mergel gedreven. Het resultaat was gebluste kalk,
geschikt voor land- en tuinbouw. Omdat deze kalk redelijk
goedkoop was, gebruikten de mensen vroeger deze
kunstmeststof overdadig, hetgeen dan op den duur tot
"uitputting" van de bodem leidde. Vandaar het gezegde:

"kaalk mak rieke awwers en erm keender". Volgens
Her waren er vroeger nog meer kalkovens in het bos,
waarin Pjerke Reks nog gewerkt zou hebben.

:
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Ook moet je bij het bemesten al rekening houden met de
groentesoorten die je op een bepaalde plek in je tuin wil
verbouwen. Zo zijn er soorten (bijvoorbeeld wortelen en
bonen) die geen stalmest nodig hebben en andere soorten
die graag "vette groond" hebben, bijvoorbeeld "mozerye"
(koolsoorten). Overigens kun je alle soorten mest
gebruiken, al moet je met kippenmest niet te royaal zijn.
Deze mest bevat veel stikstof, die bij overdadig gebruik
de plantjes verbrandt. Behalve bemesten is het ook
verstandig om voor de winter te "beileke". Dit is het
ruw omspitten om zo in het voorjaar het spitten te
vergemakkelijken. De kluiten bevriezen vlugger, waardoor
er een lossere structuur van de bodem ontstaat. Dit
spitten ("graove") is trouwens een kunst op zich. Volgens
Haj moet je de "moostem" kunnen "Omgraove met de
ouge taw" en dan moet het nog net een biljartlaken
zijn. Er zijn echter maar zeer weinig mensen die dit goed
kunnen. Op de vraag aan Ber hoeveel "rooj" hij in zijn
leven al "gegraove" had, vertelde hij dit niet bij
benadering te kunnen zeggen. Maar zeker een stuk grond
vaan de grens tot aon de muiile". Ber gebruikte naast
de bekende "graofsjOp", (waarvan hij er diverse
versleet) ook hak en schoffel.
Ook gebruikte men vroeger (en nu nog) een paar afgedankte
klompen, waar men een plankje onder timmerde. Met deze
"trejplaanke) werd de gespitte grond goed aangedrukt,
hetgeen bij het zaaien of planten van bepaalde groente
nodig is. Verder werkt de tuinier natuurlijk met het
gereedschap, dat voor hem of haar het beste resultaat
oplevert. Zo vertelt Ber dat Lies van Caldenborgh de
aardappels plant met een soeplepel.
Bij veel tuindiers beginnen in het voorjaar bij de eerste
zonnestralen de handen al te jeuken. Volgens Haj beginnen
de meesten te vroeg met spitten en planten. Volgens Ber
is het tegenwoordig steeds moeilijker om het juiste
moment te bepalen, omdat het weer "geine sjtriek mie
helt". Vandaag vriest het en morgen valt de regen met
bakken uit de lucht.
Haj leerde ons ook dat het verstandig is om voor het
seizoen een plantschema van je groentetuin te maken. Bij
hem komt een bepaalde groentesoort maar een keer in de 3
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of 4 jaar op dezelfde plaats te staan. Volgens Ber
-

"woert vreuger mer raok geplaant". Er zijn groenten
die wel enige jaren op dezelfde plaats kunnen staan,
onder andere prei en tomaten. Waar je ook op moet letten
is dat de geplante rijen groente in noord-zuid richting
staan. Met deze plantwijze vangt de groente meer zon en
ze geeft ook een betere bescherming tegen de wind.
Na deze algemene informatie zullen we aandacht besteden
aan de diverse groentesoorten. Erwten en tuinbonen
("dikke" of "wortelboene"), de eerste groenten van het
jaar, moeten al eind februari of begin maart worden
geplant. Als je de tuinbonen te laat plant, heb je veel

Pjerke Vliegen iOn de moos tern.

sneller last van luizen-plagen. Vroeg geplante bonen
bloeien immers op een tijdstip, dat de luizen nog niet
actief zijn.
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Volgens Haj moet je "es de liii met de kruuzer goen"

al de koppen uit de tuinbonenplanten kunnen verwijderen.
Dit "koppen" wordt vooral gedaan, omdat de luizen zich
het eerst nestelen in de toppen van de planten. Verder
moet je tuinbonen niet te dicht bij elkaar planten. Ze
moeten wat ruimte hebben, vormen dan ook beter
zijscheuten, die voor een goede opbrengst zorgen. Daar
komt nog bij dat hommels die hoofdzakelijk voor de
bestuiving van tuinbonen zorgdragen, volgens Haj, de
grootste moeite hebben met het vinden van de bloemen
ervan. Door het dicht bij elkaar planten worden de
binnenste bloemen dan niet bestoven.
Volgens Pjerke is het sowieso slecht als de groenten te
dicht bij elkaar worden geplant. Haj plant de tuinbonen
in de zogenaamde "koude bak". De zaailingen worden
naderhand in de volle grond geplant, dit ook weer om een
vroege oogst te verzekeren.
Voor het planten van de erwten maakt Haj met de
"rOffelsjop" een ondiep gleufje in de grond en plant
de erwten dan in een rijtje (fleenk dik dan kry ste
-
ouch erte"). Vroeger werden bij het planten tevens
"erteriezer" gezet, die de planten steun moesten
geven. Het Savelsbos was de leverancier ervan. Vroeger
kocht men een "koup hout", die naast de "riezer",
ook "boengerde" en "sjtiepe" opleverde.
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Tegenwoordig gebruiken de meeste tuiniers schapedraad om
de erwtestruiken te leiden. Volgens Pjerke gaven de
"erteriezer" van olmehout het beste resultaat. Een
ding is zeker; je moet de erwten goed opbinden, want als
ze breken is de groei er definitief uit en krijg je geen
erwten. Volgens Haj zijn er veel goede erwtensoorten,
maar de Mechelse Krombek is voor hem toch de favoriet. Er
zijn lage en hoge erwtensoorten (tot 1,5 meter hoog). De
hoge soorten leveren globaal drie maal zo veel op. Over
erwten is overigens nog een_oude spreuk bekend: "es ze
koeme dan koeme ze neet, koeme ze fleet dan koeme
ze". Als de mussen arriveren na het planten van erwten
dan kun je de oogst wel vergeten.
Radijs en kervel ("kelver") zijn ook groentesoorten die
je vroeg in het jaar kan zaaien. Kervel moet je altijd
een plekje in de schaduw geven. Je kunt meerdere keren
van het zelfde plantje snijden. De uienfamilie is een
groentesoort die je vroeg in het voorjaar kunt planten.
We kennen plantuien, zaaiuitjes, zilveruitjes
("Sint-Jansonne") en sjalotten. Verder zijn er nog
Amsterdamse dikke uien, maar dit soort is volgens Haj een
uit de kluiten gewassen "Sint-Janson".
her volgen enkele tips voor de uienteelt:
begin april planten bij goed weer
met de "trejplaank" de grond goed vastdrukken ("'n

on mot good vas zitte")
geen verse stalmest gebruiken
vooral niet te dicht bij de planten schoffelen

niet te vroeg oogsten en goed laten rijpen
de uien goed laten drogen, waardoor de houdbaarheid

aanzienlijk wordt verlengd. -
Haj teelt nog een echt oud soort "Sint-Jansonne".
Kenmerkend aan deze soort is dat ook na het inmaken de
uitjes nog zeer hard zijn en dus ook lekker blijven. Elk
jaar reserveert hij nog in een verloren hoekje van de
tuin een stukje grond voor dit oude ras. Het zaad mag
immers niet verloren gaan.
lets later in het voorjaar (14 dagen voor de ijsheiligen)
zijn de vroege aardappels aan de beurt. Naast de bekende
soorten als Bintje, Rode Ster en Eigenheimers teelde men
vroeger nog het soort Climax (een goede
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bewaar-aardappel). Haj plant de aardappels "tussen de
rijen" 60 cm en "in de rij" op 40 cm (en dan "ien

verbaand").
Na de.ijsheiligen (half mei) kun je in principe alles
planten, met name de prinsesse- of struikbonen zijn in
deze tijd geliefde_groenten. Volgens Haj moet je "'n boen
twie kier ien de wek zien", namelijk als je de
boon plant en als het plantje uitkomt. Is dit niet zo,
dan zijn de weersomstandigheden niet goed genoeg geweest
en zal de oogst tegenvallen. Haj legt de bonen op

ongeveer 8 cm in een rijtje.
Ber daarentegen legt 6 bonen in een kuiltje. Over de
resultaten waren beide echter tevreden. Over stokbonen
("sjtekboene") zegt Ber nog dat hij altijd 13 bonen bij
een stok plant, en dan nog wel aan de zuid-west kant van
die stok. Hierdoor zouden de planten niet van de stokken
kunnen waaien en ze krijgen ook meer zon. Na de oogst
moet je de planten aan de grond afknippen en de wortels
in de grond laten zitten. Deze wortels hebben inmiddels
stikstofbolletjes gevormd, die als natuurlijke bemesting

dienst doen.
Over bonen zijn verschillende spreuken bekend:
"Dich bis ien de boene"
De bloei van de tuinbonen zou een bedwelmende geur
afscheiden, die de plukkers ietwat verward zou maken.
"De wortelboene welt ete mOt Sint-Jop neet

"vergete11
Men moet tuinbonen voor 19 maart (Sint-Jozef) planten.
"'n boen es gek, ze ilk lever ien de sjtop es len

den drek"
Een boon vraagt hoge temperaturen en droge grond. Dus
geen bonen planten bij koud weer en in vochtige bodem.

"Op de z'nne kop ken ste 'n boengert peunte"
Dit zegt men van een persoon met een te tolerante
instelling.
Half mei is ook de tijd om de tomatenplanten buiten in de
volle grond te planten. Volgens Haj is "Kraig" de
allerbeste tomatensoort. Het is een zeer vroeg ras, wat
in ons klimaat erg gunstig is. Tomaten hebben bij droog
weer regelmatig water nodig en dan nog het liefst
regenwater. Regenwater is hier veel zachter dan
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leidingwater. Ook mag het water niet te koud zijn. Laat
daarom de "sjpruet" altijd een dag in de zon staan,
alvorens je de planten water geeft. Een gouden tip: geef
de tomaten nooit kunstmest. Oude stalmest ("koosjtroont")
is wel goed. "Nao d'n derde bleuj" wordt de kop uit de
tomaten verwijderd. Het beste resultaat krijg je als je
de tomaten aan de struik laten rijpen. Bij slecht weer
kun je de tomaten ook in een kist laten rijpen, maar dan
wel op een warme plek in de schaduw. Tomaten zijn evenals
aardappels gevoelig voor bladziekte. Haj bestrijdt deze
ziekte met koper of Zineb.

C.,

Vroeger werd er nauwelijks gesproeid omdat alle planten
resistent waren. Hij vertelt verder dat als je plantjes
op het zaaibed enige malen sproeit, je buiten, in de
voile grond, de gifspuit niet meer hoeft te hanteren.
Zineb en koper zouden volgens hem vrij onschuldige
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sproeistoffen zijn. Voor de luizenbestrijding heeft Ber
een eigen, probaat middel, namelijk een oplossing van 10
liter warm water met ongeveer 3 ons groene zeep. Als het
water is afgekoeld kun je de groente met de "luter"
spuiten. Helaas zouden volgens hem ook nuttige insekten
het loodje leggen. Dus toch maar goed uitkijken. Ook
wordt wel een aftreksel van brandnetels gebruikt tegen
luizenplavn. Het beste is echter de biologische
bestrijding.
Daarom hier enkele tips: Uien en wortelen staan graag
naast elkaar. De schadelijke insekten, die op deze
planten afkomen zijn namelijk elkaars natuurlijke
vijanden. Tussen de rijen tuinbonen zaaien we het beste
wat dille. Over wolfsmelk tegen woelratten
("moiilmoes") zegt Haj: "Dit helpt niets, ze vreten de
wolfsmelk gewoon op". Over het planten van Afrikaantjes
tegen luizen zegt hij het volgende" "De Afrikaantjes zelf
zaten vol luis en de andere planten niet". Tegen
woelratten is maar een methode en dat is vangen. Voor de
bestrijding van slakken wordt wel gebruik gemaakt van oud
bier, dat in een schoteltje bij de planten wordt gezet.
De slakken komen op de geur af en verdrinken.
Vroeger teelde men koolsoorten die we tegenwoordig niet
of nauwelijks meer aantrffen. Zo is "Sjelek" een
koolsoort, die vroeger veel werd geplant. Tegenwoordig
zien we deze groente bijna niet meer. Volgens Haj heeft
dit vooral te maken met de wat "vrieje" smaak, die nu
niet meer zo in trek is. Ook een heel oude groentesoort
is "sjplietmoos". Volgens Pjerke was er een groene en
een gele soort. Het bijzondere van "sjplietmoos" is dat
je in augustus scheuten kan afnemen ("sjpliete"), die
dan vervolgens schuin in de grond worden gelegd. In het
vroege voorjaar kan je deze groente al eten. Omdat
"sjplietmoos" geteeld kan worden zonder nieuw zaad,
noemden de mensen vroeger deze koolsoorten ook wel "iewig
moos',.

Zoals reeds vermeld moesten veel mensen vroeger de kost
verdienen met het telen van groente. In Gronsveld werd
destijds veel wintersla geteeld. Deze sla werd voor de
winter geplant en in mei geplukt. Vooral Duitse kooplui
kwamen naar Gronsveld om de sla te kopen. Veel
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Pjerke Vliegen aon 't egge.

dorpsgenoten profiteerden van deze handel. Ook uit
Belgie kwamen verschillende kooplui groente kopen.
Volgens Ber hadden de Belgen het echter meer op veldsla
gemunt. De Fa. Juinen uit Vise vervoerde de groente met
twee grote wagens getrokken door Belgische trekpaarden.
In Gronsveld en Rijckholt waren er verschillende mensen
die plantgoed teelden voor de verkoop. Pjerke Reks
was zo'n teler, waar mensen uit de wijde omgeving hun
plantgoed kwamen kopen. Ook trok Pjerke te voet met
zijn kruiwagen naar de markten van Aubel, Gulpen en
Maastricht om zijn plantgoed te verkopen.
Hopelijk hebben we de amateur-tuinier enige tips gegeven,
die hij kan gebruiken in zijn "moostem".

Ber Houten, Pim van de Weerdt
Met dank aan Ber Hollanders, Haj Meijs, Pjerke
Vliegen.

13



Hoesnommer aofgerengeld (7)

't Kenneke wgor gedop. met 't aomere-sjtriekiezer sjtoung de
Gertrud aon de kutiketaofel 't kletsje, mbtske en duepdook te
sjtrieke. Vajjer en mejjer wgore sjmuerges vertrokke nao
Treentele. Frens, aongedoen wie 'n in, de boillhood op en In
drOppel aon z'n naos hange, kaom de kutike ien met 'nne
sjtroek bevroere greun moos oe 't ies nog aon hoOng. Oppe
kutlkevloer kwagkde her de sjtroek neer. De braok wie glgos.
"Deh, hebs te at get vuur dis noon" "Ich haw poersop welle
mgoke". "Poersop?", vroog Frens. "Dao es geine poer oet de
groond te kriege". Gertrud vawde de mi.:likes van 't duepkledsje
utiverkruOs nao benne, vawden 't toQw en laag 't opppen hook
van de taofel. "t Es hie al wie bie Os met de moostem. 't Es
bmmertoOw te veul of 't es fleet. Oe es Twajn?", vroog Frens.
"De zit boeve bie Merle". Gertrud zat 't sjtriekiezer oppe sjta-
of, trok heur naos op wie 'nnen jachhoond de 'nnen haos sjteit.
"Ich rutik sottlfer" "Dat hebs te met dy ejjerkoele", verdutsde
Frens. 'r Raochelde met 't sjtaoveniezer oonder de ruuster en
zat veur de sjOif oepe.

Daog en weke goOngen Cm. De sjnie wgor weg en aon 'n
aander leve begOs. De Gertrud wgor heivers, broor perteer nao
Keer. D'n hoond laog op 'nne vyze kier met e nes jange, get
wie 'n dell moUthutivele, ater de sjtaof. Merie leep weer wie 'n
werkby doer 't hoes. Frens haw get aon hutipe krege en
sjproOng wie 'nne pingwin doer de kutike. Zjeuf wergkde zich 't
lebber en haw de knuep aof. "Werk werk ommertoOw tienge",
zaag 'r. "Twajn met z'nne sjtomme kaal: Arbeid adelt en Rust
roest, dat es allemaol mer flawwe kuel. Verdemp, dalik Os de
mesjinsketel oet". Vegde nao boete. Merle trok 'n iem5oks-
glgos sjnyboene oepe en reep 'm nao: "Zjeuf haj dich fleet zoe".
Benne sjtoonke de sjnyboene nog helder es de seter. Boete roek
't nao verkesmes. Tegeliekertied kaom Maj ien. De haore ien-
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gedriejd met peperkes van de Kattelieke Illestratie of ze met
't em n of aander haw pries gemak. "Merie, kens te mich get
mosterd liene?". Ze liende dekker. Es ze draon daach, braach
ze 't oUch truk. "Ber welt goen ete en noe heb ich geine mos-
terd mie" "De kens de gaanse pot met neme. Dan brings t'm
dalik mer truk". Maj driejde wie 'n weendmuUle met 'n haand
vuur heur gezich. "Nei, nei, doeg mich mer 'nne lepel op 'n
tleurke". "Deenk draon, dis noon melt v'r Om dry oor len de
kerk zien", zaag Merie, terwyl ze met 'nne vinger de mosterd
vaan de lepel aofvegde. "Jao, ich gaon gaw, dalik kry ich m'nne
pOkkel gesjoord. Ber zit al aon de taofel met druug sjpek ien
blOkskes gesjnoeje. En de wets wie 'r es". KOchelenterre klats-
de ze de deur toQw.
Sjnones zoQw Merie heuren oetgaank hawe. Ze wgor dry weke
fleet wyjer gewes es de dgokdrop. Vuur dry oor kaom Maj en
Fien Cm. "Ich been zoe verdig", zaag Merle. Ze pagkde de plak
bie de twie teumpe en sjloog de, wie 'n blgojermoes, utiver
heur sjoUwers. met 'n brosj, greun flesseglgos, boond ze de plak
veur bieein. "Juzzes Mena, min kelbas". Ze doeg de kerk-kel-
bas oepe. "M'nne noster". De hit kutike roek nao d'n odekloOjn.
met hbn dryje, oonder d'n erm, ien hOn soondese klyjer, trokke
ze, hood utiver de oere getrokke, nao de kerk. Mie es e perd
met 'n sjlgogker, hie en dao get hoonder, hon en 'n dell mossje
op 'rine perdskutitel wgor neet oppe sjtraot. Pesjtoer ien witte
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surplie met kaant, hoot Min ater ien de kgrk aof. Vgur len de
kerk loos hr vuur oet 'nne kgrkbook en bejde met hOn. Nacdat
Merie vaan de pesjtoer de zgnge haw krege en bie de kOster 'n
rillekwie haw gepuund, wg.or ze "gereinigd". De pesjtoer weens-
de hgur perfiesiat: "Gaank zoe wyjer". Oonder d'n erm trokke
ze weer heivers. Oonderweg woerd Lies, dy hOn aon d'n aan-
dere kaant van de wgg tignge kaom, dogrgetrokke. "Gruutsj
wief! Van oet de kalder loort 't nog op dich neer. Ze kent zich
zigker fleet mie hon gesjrgovel van vreuger rappelere". 'rine
Mens es 't ejnigste wgze dat uliver z'n aofkoms naodeenk. Bie
hon kogme zaot Frens ien d'n hoege rete sjtool neve de sjtaof.
D'n teekgtel sjtoUng wie e sjtoomsjigp te daampe.
De sjtange van de sjtaof hoUnge voUl met pisdeuk. De wgoter-
daamp leep tangs de klejn ruCitsjes aof. De koffie woerd op-
gesjOd en de guvevlaoj kaom oppe taofel. Merie hoot de jonng
aof de van haand tot haand goang. "Jummich, e gaans menneke
al. Wat es dat?" "Heusteke", zaag Maj terwyl z'm op hguren
erm pagkde. "De mes 'm ze butiske 'ns met wermen oelie ie-
sjmere en dan deis t'm dao Innen dook op" Frens woOw 'nne
knous hoUt oppe sjtaof doen. Wie 'r zich begkde vuur 't hat
oet de krotemaandel te pakke jechelde Fien: "Frens sjtoet dich
neet aon d'nne kop, de zoOws kenne hure dat 'r hogl es". Zjeuf
haw zich oondertOssje oUch debie gezat. De han op z'nne boek
oonder z'n helepe en de doCime bogvendrop, met de bejn wied
van zich aof ligke. Fien met de han utiverein oppe taofel, vref
met de rese wiesvinger toezjoer uUver hgur leenkse haand. KOs
neet sjtel zitte. "De daog lengen al good. Meh ja, uUvermuerge
es 't oUch al Leechdgog". Len einen aosem doer: "met Dryku-
uningen eng, meh 't es geng, met Leechdgog twie meh 't es
mie". "Jao", zaag Zjeuf, "daan met 't oUch at beter wer werde.
Bie Os zegke ze: met Leechmis met de liewerk 'n ploog hoeg
vlege". Zjeuf wgor, zjus wie alle laij, noe en daan ()Lich get
seumpel. Fien goCing heivers. Maj blef plakke op hgure sjtool
wie 'n vleeg op 'nne vlegevenger. "Dan met v'r uilvermuerge
gogn kelwyje".
De weenter goal-1g nao z'n end. Frens beges weer mie boete te
temmele bie z'n jot:mg sjeupkes en geite. Twieentwentig daog
vuur de Paose zat 'r 'n Mk op ejjer. met de vaste kaom wie-
nig en mgoger ete en mie werk. De sjeur wgor leg. Zjeuf waor
met Zjang en Geel de meskonj1 aon 't oetvgore. Daog voert 'r
de eng sjlgogker nao de aander op 't Vroendel, de Sjechelder en
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Oppe Sjtejn aon. Zjang en Geel loje de sjlgogker terwyl Zjeuf
met de aander voUl ker nao 't veld wgor. Bie de leste kerre
wgore Zjang en Gee!, dy ien de zjwerte mes sjtounge, bekaans
neet mie te zien van d'n daamp de nao am moniak roek en langs
hon optrok. Zjeuf sjpon 't pgrd oet de leg ker en sjpon 't len de
vol. 'r Klagkden Ins met z'n toCing. "Alleh, Max". 't Pgrd zat
z'nne kop vuur zln bogs, sjpon z'n sjpiere dy wie sjtaolkabele
utiver z'n hil lief laoge en zat aon. Dao kaom geng beweging
ien de ker. Zjeuf pagkden 't pgrd veur aon z'n moajl bie de lyn.
Dat knawelde op ze gebigt en sjnoade dat 'm din daamp aon
z'n naoslogker oetkaom. "Alleh, Max". Zjeuf driejde nao leenks
en nao res met 't pgrd. De ker zagkde nog deper de mes ien.
Daobie wgor 't oUch nog bergop, oppe poert aon. Gee! en Zjang
clUijde aon de sjpeiker van de rgojer. Merie wgor doer 't kebaal
nao boete kogme. "Waach, ich daij met. Oe es Frens? De kent
toch oUch met daije". "Jao, daan hebs te 'nne goje", sjnawde
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Zjang, dudelik uliver z'n toere. "Es de get mot luchte of zoe-
get, daan het 'r ornmertoew aon z'n naos of aon zInne rok
Jah, dflij nog mer ins". 't Perd r5ozelde en daamde van de
zjweit met de sjoem oonder 't lere getuug utiver z'n hit lief.
"Alleh, Max! Verdemp!" Terwyl 'r 't perd ejnige met de lyn bie-
riet. Dat zat z'nne kop weer vuur z'n boes en trok zich oet
zoedat 't de helf !anger woerd. met oerkrach kaom de ker los.
Ten eng vites, met d'n hoond de toezjoer bletsjenterre nao de
mot1j1 van 't perd sjprofing, vegde Zjeuf met ker en perd, zoon-
der oet te lore de sjtraot op. De meskoajl A.or leg, de Gooj
Wek begOs.
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Nao 't veld of wejje gogn, dao kaom dy wgk fleet veul
van. Ze gainge eker muerge en d'n havven tied sjnones en sao-
ves nao de kerk. Zjeuf verzorgde ze vie, pOtsde de bellekraans
de toch ien de Gooj Wek van de perdshaom aof mOs. Sjnooj met
't sjnymets de hate Cg bie. Plagkde met Nikkela de fitsjgerde
van de sjeur bie, oe de leim oet w.5.or gevalle en mie van die
kloetery.
Witten Donderdig dm twelf oor, de klebattere gotinge zjus
langs vuur d'n Engel des Heren, zaote Merle, Zjeuf en Frens te
ete. Merle en Zjeuf broed, groete sjneje, maot zesenviertig ien
de sjoon, met sjrOp. Paamzoondig haw de pesjtoer lion nog vuur
gehawe: "Op onthoudingsdagen, Goonstig, Witten Donderdig en
Goje Vriedig, zult u geen vlees, zju van vlees of vleesspijzen
gebruiken". Frens met gats sjpek. Haw dispensasie. "Hair Dao
sjtoede zich de naober Ber ien. "Zjeuf hebs dich geine zeen
vuur Paosmaondig met bejweg te goen nao Hakendover?" Zjeuf
friemelde 'ns aon 'n oer. Get gemagkden hoos. "Nei Ber, ich
gaon mer dm 't aander jaor en 't vurig jaor been ich met dy
vaan Os gewes". Zjeuf daag aon gaans get aanders. Oppe lenne
bie de kerk en bie de poomp haw her e breefke zien hange dat
Paosmaondig sjnones bie Nes van Sjeef de keigelbaon woerd ge-
oepend. Oonder op 't breefke *clang: puike dranken.

Gus.
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Archeologie
Zijn de Romeinen wel hier geweest?

Je doet de historie geweld aan als je deze vraag
ontkennend zou beantwoorden. Maar zijn de Romeinen
tijdens hun verblijf van ruim 3 eeuwen in deze streken
ook in Gronsveld geweest?
Laten we eens kijken naar wat meer of minder bekende
gegevenheden. Vroegere bewoners beweerden van het gehucht
Honthem dat daar een stad is geweest. Dat moet dan ergens
uit blijken. Bij onderzoek wezen oudere bewoners destijds
naar twee terreinen achter een weiland van Kasteel/Hoeve
Blankenberg. Dus ten noord-westen van Honthem. Onder de
oppervlakte van een terrein zou een stenen "pavei"
liggen. Het woord pavei komt van het Latijnse woord
Pavimentum en betekent stenen vloer. Deze plaats is
verder nooit onderzocht. De scherven die gevonden werden
op het andere terrein wezen op minstens drie door de
ploeg verstoorde Romeinse brandgraven. Er waren drie
donker gekleurde plekken in de helling van een akker. De
scherven bestonden uit terra sigillata (zegelaarde), het
hoogwaardig aardewerk dat opvalt door het glanzend
roodbruin oppervlak, en grof Romeins aardewerk.
Vermoedelijk een Romeinse begraafplaats. Er is dus veel
kans, dat in de nabijheid daarvan een Romeinse
nederzetting is geweest.

Een andere ontdekking van Romeinse aanwezigheid werd
gedaan nabij het Savelsbos te Rijckholt. Op het
desbetreffende terrein werd tijdens een veldonderzoek een
grote hoeveelheid Romeins aardewerk verzameld uit de
tweede, derde en vierde eeuw. Uit het gevonden
steenmateriaal kon worden afgeleid, dat er een zogenaamde
"villa" moet hebben gelegen. Ook vond men er een bronzen
ornamentje, een hanger behorende bij ronde plaatjes die
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als sierbeslag aan paardentuigen waren bevestigd of als
borstsieraad dienden voor Romeinse soldaten. Door de
Romeinen werden deze plaatjes "peralerne" genoemd.
De vondsten in Gronsveld zelf behoren tot de meest
uitzonderlijke uit deze streken. Bij het nivelleren van
een weide nabij het kasteel van Gronsveld, rond 1880,
ontdekte men een rijk graf. De voorwerpen bevonden zich
ongeveer anderhalve meter onder de grond. De plek was
kenbaar aan een zwarte kring die bestond uit
overblijfselen van as en houtskool. Bekend is dat de
Romeinen hun doden op een houttafel verbrandden. Daarna
verzamelden ze de overblijvende beentjes in een grafurn.
Deze urn werd tegelijk met alles wat bij de verbranding
van het lijk gediend had ter aarde besteld. Tot de
voorwerpen die in het graf zijn teruggevonden behoorde
een hoeveelheid aardewerk, waarbij kruiken, urnen, een
melkkom, drinknapjes, zalfpotjes, bekertjes en metalen
voorwerpen, samen met twee grote ijzeren nagels, koperen
platen en een bronzen badpotje of zalfpotje in de vorm
van een mensenhoofd met kleine stompe neus, dikke lippen
en kroesachtig haar.
Het kroesachtige haar is eigenaardig. Sommigen zien
hierin kentekenen van de Romeinse God Bacchus. Anderen
karakteriseren de figuur als Silenus. Deze was opvoeder
en begeleider van Bacchus, een vrolijke stompneuzige oude
man, meestal dronken en op een ezel rijdend. Silenus was
echter kaalhoof dig. Weer anderen verwijzen naar de Sater,
een der half-goden, die men ook steeds in het gevolg van
Bacchus aantreft en wiens hoofd doorgaans met vruchten en
bladeren, veelal wijnranken, is versierd. Vandaar dat dit
hoofdje genoemd wordt "Saterkop". De kleine bokkehoorns
die deze halfgod gewoonlijk op het voorhoofd draagt, zijn
te herkennen in de kleine ringetjes waaraan het
hengseltje bevestigd is.
Boven op de kruin van het beeldje bevindt zich een
opening die door een rond dekseltje gesloten wordt.
Merkwaardig is nu dat de haardos bij het Saterkopje van
Gronsveld doet denken aan hopbloesem, versierd met
hopbladeren, dus afwijkend van andere Saterkopjes die
wijnranken als hoofdtooi hebben. Het Gronsvelds
Saterkopje is dan ook uniek in zijn soort.
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Het "Saterkopje", met haardos die vee/ doet denken aan hopbloesem.

Mogelijk werd in de Romeinse tijd reeds in onze streken
bier gebrouwen, een drank die in het Romeinse Rijk elders
weinig of niet bekend was. Er wordt zelfs beweerd dat de
Eburonen en Batavieren al een eeuw voor Christus in deze
streken aan de bierpul zaten. Dat laatste gebruik is in
ieder geval bij de inwoners van Gronsveld en Rijckholt
bewaard gebleven. De Romeinen dronken wijn, ze brouwden
geen bier. De maker van dit Gronsveldse Saterkopje heeft
waarschijnlijk het gebruik van bierbrouwen met hop gekend
en met opzet niet de wijnrank uit het zuiden, maar de
noordelijke hoprank ter versiering willen gebruiken. De
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hop, een ruwharige slingerplant met drielobbige bladeren,
groeit nu ook nog in en nabij Gronsveld in het wild
tussen kreupelhout en heggen.

Enige tijd na deze ontdekking werd enkele meters verder
nog een graf gevonden. Naast twee urnen, kruikjes,
schoteltjes en bakjes werden nu twee buidelvormige
flesjes gevonden van groen glas. Deze flesjes hebben
zoals ook het bronzen Saterkopje gediend voor het bewaren
van de geurige olie waarmee de lijken gezalfd werden.
Uit beide vondsten valt af te leiden dat de graven
wellicht deel hebben uitgemaakt van een reeks graven die
over een begraafplaats lagen verspreid. Vermoedelijk
dateren deze graven van v6or de derde eeuw na Christus.
De afwezigheid van kunstverval en de zuiverheid van de
bewerking der voorwerpen wijzen hierop. Ook de crematie
die in de eerste en tweede eeuw gebruikelijk was,
bevestigt min of meer dit vermoeden. Pas in de derde eeuw
kwam inhumatie (= begraving) meer in zwang en ging in de
vierde eeuw overheersen.
Uit de rijkdom van de twee graven kan warden afgeleid dat
het de grafmonumenten van welgestelde (villa)bewoners
waren. Waar graven en villa's liggen, moet noodzakelijk
oak een weg bestaan die als verbinding tussen de
verschillende nederzettingen fungeerde. Mogelijk had deze
weg zijn oorsprong bij de Romeinse brug te Maastricht en
liep hij via Gronsveld naar Eijsden met een afsplitsing
via Eckelrade, waar oak sporen van een Romeins graf zijn
gevonden, naar Honthem. De grote verbindingswegen, zoals
de weg Tongeren-Maastricht-Keulen, werden immers
aangevuld met buurtwegen die vooral van belang waren voor
de verspreid liggende nederzettingen en de Romeinse
villae.
De huidige Rijksweg Gronsveld-Eijsden zou volgens mij
best een Romeinse weg geweest kunnen zijn. Hoewel
Romeinse wegen doorgaans recht waren, hoeft het enigszins
slingerend verloop van deze weg aan die veronderstelling
niets af te doen. Over de lange afstand is de weg
namelijk kaarsrecht.
De boerenhuizen en grotere boerenhoeven zoals wij er
diverse in Gronsveld vinden, herinneren aan de Romeinse
villa. Een Romeinse villa was een agrarisch bedrijf,
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waarvan tenminste het hoof dgebouw in Romeinse bouwtrant,
dat wil zeggen uit steen of hout was opgetrokken. Een
Romeinse villa lag nooit in de stad. De overwegend op het
landbouwbedrijf ingerichte behuizing heet "villa rustica"
in tegenstelling tot de villa met overwegend een
woonfunctie die "villa urbana" heet. De villa rustica
kwam in onze streken voor. Het is veelal een simpel
rechthoekig gebouw met Noord-Zuid gerichte lengte-as en
een poort als toegang. De boeren, die door de eeuwen heen
als behoudend bekend hebben gestaan, zullen zeker bij de
bouw van hun boerderij de Romeinse bouwwijze hebben
gevolgd.
Uit de vele vondsten, zowel op archeologisch als
historisch gebied, blijkt dat de Romeinen lange tijd in
onze omgeving hun nederzettingen hadden. Veel dient nog
te worden onderzocht. Zo zouden in Gronsveld in vroeger
tijden vier herenhoeven gelegen hebben. In oude
publikaties is er sprake van de Velthof, de
Wijngaardshof, de Venushof en de Panhof. Het zou
interessant zijn te onderzoeken of deze hoven wellicht
van Romeinse oorsprong zijn. De titelvraag "Zijn de
Romeinen ook in Gronsveld geweest?" is met een volmondig
"ja" te beantwoorden.

Karl Ferenschild
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Het kruis op de hock van de "Voeresjtraot"
en de "Troompelsweg"

In Rijckholt op de kruising van de Voerenweg met de
Romboutsweg/Steenstraat hangt tegen een mooie eikeboom
een eenvoudig zwart smeedijzeren kruis met een wit
gietijzeren korpus. Dit kruis is 166 cm hoog en 59 cm
breed. Voorheen heeft het op een stenen sokkel van 60 cm
hoog gestaan. Zie voorblad Grueles, 2 (1982) nr. 2. Nadat
de stenen sokkel jaren geleden omver werd gereden, hebben
de buurtbewoners het kruis aan de eikeboom gehangen. Deze
eikeboom is niet zomaar een boom, hij is geplant bij de
geboorte van prinses Juliana in 1909, door de toenmalige
burgemeester van Rijckholt de heer N.H. Schrijnemaekers
en de veldwachter de heer Willem Purnot. Vandaar dat deze
prachtige eik ook wel de Julianaboom wordt genoemd.
De plaats waar dit kruis nu hangt, heeft in het verleden
altijd al een belangrijke rol gespeeld. Het felt dat de
Voerenweg (voorheen Triechterwech) een zeer oude weg is,
zal hier wel mee te maken hebben. Naast de eikeboom heeft
vroeger een waterpomp gestaan, de overblijfselen daarvan
zijn nu nog goed te zien.
Uit gegevens van 1685, opgetekend door een landmeter,
waarbij de eigendommen van de Baronie van Rijckholt
werden beschreven, blijkt dat er destijds op deze
viersprong een kapelletje heeft gestaan. In een akte van
1725, waarin de executie van Jean Le Roy en Peter van
Oostenrijck werd vastgelegd, werd voor deze plaats nog
steeds het toponiem "aen het capelken" gebruikt: "aldaar
wyrden ter galge geleyt ende coomende buyten het dorp ter
plaatse genaemt aen het capelken". De galg van Rijckholt
stond toen "aent Vaensdael", dit is het gebied ten
noorden van het zustersklooster.
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Het kruis. Links de restanten van de waterpomp.

Het is mij niet bekend, door wie en wanneer dit kruis is
geplaatst. De buurtbewoners onderhouden het en zij zorgen
er ook voor dat er onder andere met de bronk een mooie
papieren krans aan wordt gehangen. Ik hoop dat dit kruis,
gezien zijn historie, op deze plaats in ere gehouden zal
worden.

Leon Olislagers
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Bewoners van "de Beuk"

In: De monumenten van Geschiedenis en Kunst in
Zuid-Limburg, dl 1, van W. Marres en J.J.F.W. van Agt,
vinden we het volgende over de Beuk:
BOSWACHTERSWONING.
Kluisweg 25. Aan de ingang van het aan natuurschoon en
voorhistorische herinneringen rijke dal "Val Dor"
(Dor=Thor?, vgl. Publications 1864, blz. 262) op een
terras tegen de helling van de Wijngaardsberg,
schilderachtig gelegen achter een groep linden, een
boswachtershuis, dat volgens gegevens in het kadaster te
Maastricht in 1849 is gebouwd. Oorspronkelijk in haakvorm
opgetrokken uit mergel met rondboogvensters en -ingang en
een gebosseerde bepleistering aan de voorzijde.
Achtervleugel 1862.

Vanaf 1848 tot 1956 hebben de volgende families in de
Beuk gewoond.

1848- ±1870 Familie Beuken-Maas
±1870- ±1877 Familie Beuken-Lucassen
±1877 - 1938 Familie Beuken-Dassen
1938 - 1940 Familie Schuddeboom
1941 - 1946 Familie Telgenkamp-Baez River
1946 - 1947 Famine Blaas
1947 - 1952 Familie Dodemont-Beuken
1953 - 1956 Familie Aarts-Houben

In 1848 liet de familie Martens uit Leuven die eigenaar
was van bouwland en bos op de Riessenberg "de Beuk"
bouwen, de eerste bewoner was Andreas Beuken die een
boerenbedrijf had en ook boswachter voor Martens was. Bij
de Riessenberg hadden wel al eerder mensen gewoond. Rond
1780 woonde in een mergelgroeve de kluizenaar, vader
Alexander, waarvan we alleen weten dat hij tijdens de
Bronk van 1778 in de processie een vaandel meedroeg.
Omstreeks 1800 woonde in een groeve achter de latere Beuk
"'t Salpietermenneke" die de salpeter die hij van de
mergel schraapte voor bemesting van het land verkocht.
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+1939. Andreas Beuken met zijn jachthonden.
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In 1847, het jaar voor de bouw van "de Beuk", sloeg
Andreas, geholpen door 't Salpietermenneke in het weiland
aan de voet van de helling, de put die alle bewoners van
water zou voorzien.
TrAija Bremen-Beuken, dochter van de derde bewoner
Andreas Beuken: "Het was heerlijk water, er was geen
beter, mensen die op het land werkten kwamen daar ook
altijd drinken. Tot 1922, toen bleek het water vervuild
te zijn, twee en een half jaar lang hebben we ons
drinkwater uit het dorp moeten halen, dat was een gesleep
met zo'n juk en melkbussen. Later hadden we een fiets
daar hingen we de melkbussen aan, dat was een hele
vooruitgang. Achter het huis lag een reg2nput die was
voor het vee, voor de was en om te poetsen. Als we uit
school kwamen, brachten we brood mee uit het dorp, moeder
deed de andere boodschappen. Er werd gestookt in de

+1939 V.I.n.r. Willems (Wonck, Belgie, werkzaam in de charnpignonkwekerij),
Nikkela Dassen, Andreas Beuken,
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woonkamer en in de keuken, aan hout was er natuurlijk
nooit gebrek, kolen haalden we met paard en kar uin het
dorp. Petroleumlampen zorgden voor de verlichting, 'de
laatste jaren hadden we licht van flessengas, dat gaf
prachtig helder licht. Wij woonden graag op "de Beuk"
maar Ma niet, die was overdag natuurlijk vaak alleen
thuis, ze voelde zich dan niet veilig, ze vertrouwde
bijvoorbeeld de marskramer niet. Zou die om een paar
schoenveters te verkopen die hele weg naar boven maken?
Als we 's avonds met ons gezin buiten zaten te zingen,
kregen we antwoord van de mensen die beneden op het land
werkten, dat was mooi om te horen. Het was een goed
leven".

Een stap terug in de tijd

In 1870 verkocht Martens, huis, bos en land aan de
familie Schreinemacher uit Maastricht. Jan Beuken, de
tweede bewoner en de grootvader van Traija, had ook
belangstelling gehad, zeker omdat de grondprijs maar f
2,50 per roede (ongeveer 400 m2) was. Het werd hem echter
afgeraden: het zou "domynegood" zijn (in de Franse tijd
geconfisceerd kerkbezit) op het bezit daarvan kon geen
zegen rusten. Jan Beuken kocht het dus niet.

De Tweede Wereldoorlog

In de zomermaanden gedurende de Tweede Wereldoorlog
bewoonde de familie Telgenkamp "de Beuk". Eigenaar
Schreinemacher was een vriend van de familie, het huis
was onbewoond, de boslucht goed voor de kinderen, de
voedselsituatie hier beter dan in Maastricht, kortom veel
pleitte voor Gronsveld. Bij hun komst was het water uit
de put door de keuringsdienst van waren, geschikt
verklaard voor consumptie, een jaar later na een tweede
test werd geadviseerd drinkwater te koken. De verlichting
werkte op accu's, als reserve waren er petroleum- en
car bidlampen.
Telgenkamp: "Het was heerlijk wonen op "de Beuk" met zijn
prachtige omgeving, we bewaren er veel prettige
herinneringen aan. Langs het huis liep een pad dat naar
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1934. Groeve achter de Beuk.

- het bos leidde, daar werd veel gebruik van gemaakt, als
wij dan 's zomers buiten zaten, kostte het nog wel eens
moeite wandelaars ervan te overtuigen dat we er niet op
ingericht waren bier of limonade te verkopen. In
septmber 1944, tijdens de opmars van de Amerikanen,
waren we ook in "de Beuk", in de dagen vlak voor de
bevrijding kwamen mensen uit Gronsveld en uit "het kamp"
schuilen in de groeven achter het huis, in totaal zo'n
150 personen. We hadden een paar geimproviseerde
toiletten gemaakt, het verblijf duurde maar een paar
dagen, echte problemen hebben zich niet voorgedaan.
Achteraf bleek hoe verstandig het was dat we onze
toevlucht in de groeven hadden gezocht, "de Beuk" was
kennelijk beschoten; het huis vertoonde kogelgaten! Na de
bevrijding stonden er in de wei onder het huis kanonnen
opgesteld, de soldaten gebruikten onze schuur voor
legering, daar werden ook films vertoond, op de zolder
van het huis werden zieke soldaten verzorgd.
Langzamerhand werd de toestand weer normaal, wel was er
soms weer reden om de groeven in te vluchten want in die
tijd kwamen er nog wel eens Vl's over (onbemande Duitse
straalvliegtuigen met explosieve lading met bestemming
Engeland). Vlakbij is nog zo'n ding neergestort en
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ontplott. Na 1946 zijn we niet meer terug geweest in "de
Beuk". We vinden het fijn dat "de Beuk" behouden blijft."

De na-oorlogse jaren

±1938. Net Dodemont-Beuken.
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Net Dodemont-Beuken, dochter van de derde bewoner
Andreas, zuster van Traija: "We woonden van 1947 tot
1952 op "de Beuk", Leon, Marjo en Marie-Josij zijn daar
geboren, bij de geboorte van Leon wilde de dokter, een
vervanger van onze huisarts, naar huis gaan omdat het hem
te lang duurde; het zag ernaar uit dat hij de nacht bij
ons moest overblijven. Na veel praten is hij toch
gebleven, hoe moeilijk zou het ook geweest zijn om hem
midden in de nacht weer te waarschuwen. De bevalling is
verder voorspoedig verlopen. In die tijd was de
kraamverpleegster een non die dagelijks per fiets de baby
kwam verzorgen, dat was toen al goed geregeld."
"Mijn grootouders (de tweede bewoners, Jan Beuken en
Gertrudis Lucassen) zijn in "de Beuk" gestorven, pastoor
Oliviers kwam te voet met de misdienaars het stoffelijk
overschot aan het sterfhuis afhalen. Mannen uit Gronsveld
droegen de kist. Later, tijdens pastoor Creusen, is dat
veranderd, die wachtte de begrafenisstoet dichter bij de
kerk op. Met goed weer kwam de pastoor al brevierend naar
"de Beuk" gelopen, dat was dan meteen een huisbezoek.
Schreinemacher kwam van tijd tot tijd met vrienden rond
"de Beuk" jagen, in het middaguur werd dan in de grote
kamer van ons huis door de jagers gegeten, Schreinemacher
had in de kelder ook wijn liggen. De kloppers (drijvers),
pachters van Schreinemacher aten in de schuur."
"We hebben ook nog enige tijd het huis gedeeld met de
familie Dassen-Graven, zij bewoonden de linker kamer
beneden en een slaapkamer boven. Ze zijn later verhuisd
naar Sint- Geertruid.'
Net Dodemont-Beuken vond het wel erg eenzaam wonen op
de Riessenberg, ze wilde veel liever in het dorp zelf
wonen. In 1952 ging haar wens in vervulling.

De familie Aarts-Houben, de laatste bewoners van 1953 tot
1956. Giel Aarts: "Voor een boerenbedrijf was, "de Beuk"
heel geschikt, de groeven boden een overvloed aan ruimte
voor werktuigen, hooi, ander voer, stro en het vee, je
had alles dicht bij elkaar. Het was er rustig, wel wat
eenzaam, maar ook in mijn vrije tijd heb ik me er nooit
verveeld, ik had veel plezier in de duivensport. In de
boomgaard bij het huis had ik een duivenhok gebouwd en 's
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Limburgse Reisduif,
Duifke lacht, lec-
tuur in overvloed.
Eens, het was Maria
Lichtmis, waren er
uit de kerk kaarsen
gestolen, het spoor
(kaarsenstompje)
leidde naar de groe-
ven bij "de Beuk".
Samen met een poli-
tieman uit het dorp
vond ik een man uit
Maastricht die zich
daar ophield, hij
had een soort porno-
boekjes bij zich,
die werden door de
politieman in be-
slag genomen."
"Boodschappen deden
we in Gronsveld, als
de kinderen uit
school kwamen, brach-

+1954. n.r. wa Awls, Zjef Aarts, Bet' Martinten ze brood mee.
(Mortmg), Jan van de Weerdt. Op de achtergrond

Dat lag bij Meester de inmiddels afgebroken schuur.
Bessems aan de land-
bouwschool. Het kwam
wel eens uitgehold bij ons aan, dan hadden ze zeker
honger. Andere boodschappen haalden we bij Yngel van den
Boom. In 1956 verhuisden we naar de Slak. We hebben fijn
gewoond in "de Beuk".

Sindsdien is het huis niet meer bewoond, dat wil zeggen
niet meer regulier, volgens de verhalen (verbalen?) vond
er nog wel onguur yolk onderdak, dat is hopelijk nu
verleden tijd. Aan Grueles zal het niet liggen. Lang leve
de Beuk.

Hans Kengen
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Zjengske (Zjang) Berghmans

Johannes Wilhelmus Hubertus Berghmans werd geboren op 30
mei 1875 uit het huwelijk van Joannes (Henske) Berghmans
en Maria Catharina (Triene) Schrijnemaekers. Henske
woonde in het huis dat thans hoeve Waterrijk heet
(familie Vossen). Lang zou hij daar niet blijven wonen.
Er deden zich rond de boerderij aan de Wyjert mysterieuze
zaken voor. Binnen enkele jaren stierven twee broers en
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een zus van Zjengske door onbekende oorzaak. Ook de
veestapel werd op onverklaarbare wijze uitgedund,\en toen
het paard stierf (in die tijd erg belangrijk) was de maat
vol. Henske zag zich genoodzaakt te verhuizen. Volgens de
overlevering werd het kwaad veroorzaakt door een oud
"behekst" vrouwtje dat het gezin vaak bezocht; alleen
door te verhuizen meende Henske het kwaad te kunnen
ontlopen. Dat het geluk inderdaad niet met hem was, bleek
bij de verkoop van hoeve Waterrijk. Op de dag van de
verkoop brak er een ongekend noodweer los. Weinigen
verschenen op de verkoop en het huis met opstallen werd
voor een spotprijs verkocht.
Rond 1876 verhuisde Henske met zijn gezin naar het huis
waar thans Sjel Bouchoms woont, Rijksweg 126. Het gezin
van Henske telde toen nog zes kinderen: Anna, Geel,
Net, Marie, Zjengske en Miensje. Zjengske groeide op in
Gronsveld en ging bier ook naar de lagere school. Hij
hielp op de boerderij. Na de lagere school ging Zjengske
werken op de veiling in Gronsveld bij Spauwen. Bij de
veiling is hij tot op vrij hoge leeftijd gebleven. Hij
sorteerde, telde, woog en keurde als de beste. Hij was
daarbij heel erg secuur. Een boer die eens fruit bracht
werd verzocht de "klak" af te nemen om daar het fruit in
te stoppen dat teveel in de kist zat. De man uit Meerssen
snapte bier niets van. Hij kende het woord "klak" niet en
was zo'n eerlijkheid niet gewend. Zjengske vond dat
"ekerein 't zynk ms kriege".
Zjengske bleef met zijn moeder en broer Geel in het
ouderlijk huis wonen. Van de stallen achter en naast de
boerderij maakte hij een woonhuis, op de plaats waar
thans groentezaak "'t Groeselder Kleumpke" is gelegen.
Menigeen en zeker broer Geel zag dit niet zitten, maar
als Zjengske zijn zinnen op iets gezet had, dan kwam het
er. Toen hij dit project gerealiseerd had, was hij nog
lang niet uitgekaart (kaarten was overigens een hobby die
hij tot zijn dood beoefend heeft): hij maakte van de
voorkamer een cafe.
Op 1 september 1920 trouwde hij met Louisa Dassen die
geboren was op 5 februari 1878. De bruiloft werd gevierd
in zijn nieuwe cafe. Hij had een vergunning voor
zwak-alcoholische dranken, omdat er slechts per 250
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Louisa Dassen, de vrouw van Zjang, met zijn dochter Tern& (Van de Weerdt) en
zoon Jean.

nieuwe inwoners van een gemeente een nieuw cafe met
sterke drank mocht worden vergund. Voor hemzelf was dit
geen probleem, hij dronk alleen donker bier.
Natuurlijk werd stiekem sterke drank verkocht. Dit was
hem bijna duur komen te staan. Zjengske gaf eens iemand,
die op een koude winterochtend een varken kwam ophalen,
een borrel en hij werd aangegeven. Veldwachter Houtermans
doorzocht het gehele woonhuis, zelfs de theeketel op het

37



Zjang op de veiling ti/dens het lossen van fruit, met Weerts (Eckelrade) en
natuurlijk zijn p//p.

vuur, op sterke drank. Zonder resultaat, want Zjengske
had in allerijl de fles jonge klare in een oude broek
gehangen in "t bakkes".
Omdat Zjengske op de veiling werkte, runde zijn vrouw
Louisa overdag het cafe. Dat viel niet altijd mee,
zeker niet nadat zij, in 1923 van een zoon (Jean) en in
1924 van een dochter (Ternet) was bevallen. Maar
Zjengske had nog niet genoeg om handen. Twee deuren
verder, thans Rijksweg 120, was een graanmolen, die
eigendom was van ene Dubois uit Cadier en Keer. Deze had
beloofd de molen aan hem te verkopen. Dubois verkocht de
molen echter aan een zekere Van der Wal. Zjengske was
verbolgen, want oneerlijkheid kon hij slecht verkroppen.
Hij ging met zijn vriens Theofiel Smets naar Jupille bij
Luik en kocht een nieuwe molen, uit rancune. Hij
verbouwde weer het een en ander en plaatste de molen in
de schuur naast zijn huis. Vanaf 23 mei 1929 begon hij
hier te malen.
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V.I.n.r. Zjef van de Weerdt, Ternet van de Weerdt-Berghmans, Zjang, let Bergh-
mans-van Megen, Jean Berghmans, achter het woonhuis, voordat de zeal
gebouwd was. Let op: Zjang heeft de pijp nu maar eens op de grond gelegd.

Zo had Zjengske intussen een boerderij, een cafe, zijn
werk op de veiling en een graanmolen. Of het allemaal nog
niet genoeg was, had hij een grote moestuin, boomgaarden
en tenslotte dolf hij in zijn achtertuin kiezel, die
velen bij hem kochten.
In de oorlog, op 24 januari 1943, stierf zijn vrouw (die
al een zwak hart had) aan een longontsteking. Voor
Zjengske een zware tegenslag, maar het werk ging door.
Zijn dochter Ternet, nog maar 19 jaar, runde het café
overdag. Tijdens de bevrijding werd het cafe gebruikt
als fourageerplaats voor Amerikaanse soldaten. Bij
Zjengske kon dat allemaal. Altijd had hij tijd voor een
gezellig praatje in zijn café, zeker als daarbij een
kaartje kon worden gelegd en een pijpje kon worden
gerookt, bij een glas donker bier. Pils en andere drank
konden hem niet bekoren. Een keer heeft Zjengske wijn
gedronken, tijdens een proefdag op de veiling. Hij kwam

39



if

niet tot thuis, want halverwege de helling achter zijn
huis kiepte hij in de bonenstruiken. Met geen
mogelijkheid was hij daaruit te krijgen, het wachten was
op een krachtpatser. Zjengske had de pech dat hij deze
hulp (buurman Twajn Simons) pas tegen de avond kwam, dus
al die tijd lag hij dronken tussen de bonen. Ook Twajn
kreeg Zjengske niet verder dan de molen. Daar werd hij de
volgende dag wakker op enkele meelzakken.
Na de oorlog hield Zjengske het voor gezien op de
veiling. Oak het boerenwerk werd Dochter Ternet
was intussen getrouwd met Zjef van de Weerdt. Zjef
zette de transporten van meel, fruit en dergelijke voort
met zijn paardje Zjek. In 1966 kreeg Zjengske, die
Zjef.nog vaak vergezelde, tijdens een van deze ritten

1962. Zjang en Theo van de Weerdt.
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een ongeluk. Hij lag op 81-jarige leeftijd 14 weken in
het ziekenhuis. Het zou niet eens de laatste keer zijn.
Hij keerde kerngezond terug en legde diezelfde avond
alweer een kaartje in het cafe. Kaarten en de pijp
werden na die tijd zijn belangrijkste hobby. In de keuken
hing een ware verzameling pijpen in een rek. Kaarten
hield hij vol tot sluitingstijd toe. Was het spel

V.1.n.r. Zjang (met pijp), Tiny Doyen, Tern& van de Weerdt, Jean Berghmans,
Zjef van de Weerdt, voor café de Molen.

(bilimke helle) nog niet uit, dan werd het spel, in
verband met de strenge politiecontrole, in de keuken
voortgezet.
Een keer speelde hij met een drietal klanten na
sluitingstijd verder in de keuken. Dochter Ternet en
haar man Zjef gingen naar bed. "s Morgens vroeg werd er
op de slaapkamerdeur van Ternet en Zjef geklopt met
de vraag waar het spek hing. Het "bilimke" was blijkbaar
een flinke boom geworden. Om zeven uur kwam Zjengske naar
boven met de opmerking" "d'n tied vaan sjlaope es
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Om". Tot ieders verbazing verruilde hij zijn zondagse
pak voor zijn werkkleding en trok de moestuin in, waar
hij de gehele dag verbleef.
Zjef had intussen achter het cafe een grote zaal
gebouwd. De zaal werd genoemd maar de graanmolen (cafe
dancing de Molen). Het cafe was een van de drukste van
het dorp. Vooral met kermissen, carnavalsdagen en andere
dagen dat- er een orkest speelde, was het voile bak. Het
was er vaak zo druk dat de overbuurman van zijn cour een
fietsen/brommerstalling maakte. Op eeh zekere avond toen
er een orkest speelde, was het om onbekende reden niet
druk. Kleinzoon John (van de Weerdt) moest een plas maken
en ging naar het toilet. Zijn Opa (Zjengske) stond naast
hem. John zei: "Sjlappe boel he Opa", waarop Zjengske
antwoordde: "Menneke loor vuur dich".
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1964. Zjang voor café de Molen. Op de schouder van de middelste van de drie
café-gasten: Theo van de Weerdt.

Zjang in de zaal tijdens een koffietafel met Nikkela Goessens (van Miensje) met
zijn langste pijp.

Ondanks zijn hoge leeftijd ging Zjengske laat naar bed.
En ook dan kwam flij vaak niet in slaap omdat hij last van
"giehOnger" had (sterk opkomende honger). Dit werd
verholpen door een boterham op zijn nachtkastje te
leggen. Dan kon hij zijn nachtelijke honger stillen. Toen
huishoudster Tiny Doyen dit een keer vergeten had, ging
Zjengske 's nachts op rooftocht. Hij vond alleen een
bikkelharde wafel. Hij liet de gaatjes vollopen met Els
(bij wijze van uitzondering) en at daarna de
zachtgeworden wafel op. De dag daarna vertelde hij aan
alle klanten dat hij in zijn hele leven nog nooit zo lets
lekkers had gehad. Vanaf deze dag trakteerde Ternet
rond Nieuwjaar alle klanten op wafels, waarvan zij de
gaatjes liet vollopen met Els, "A la Zjengske".
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Op 22 oktober 1968 kreeg Zjengske een hersenbloeding.
Iedereen gaf de hoop op. Hij was immers 94 jaar. Wonder
boven wonder knapte hij op. Hij wilde absoluut uit net
ziekenhuis. Toen hij zich genezen voelde, belde hij
dochter Ternet op. Hij dacht dat je door de telefoon
Nederlands moest spreken en zei tegen haar: "Zeg tegen
Jef dat hij me komt halen en als hij niet kan moet Engel
komen." Zjengske kwam thuis en weer kaartte hij nog
diezelfde avond. Met Kerstmis in dat zelfde jaar werd de
reus dan toch geveld. Een nieuwe hersenbloeding
overleefde hij niet. Zjang Aarts uit Rijckholt, zijn
beste kamaraad en_jeugdvriend, vroeg aan hem: "Es dich
bie Sint Pieter koms, zek heum daan dat 'r mich
-

ouch 'n plak beweurt.
Zjengske stierf op 7 januari 1969. Enkele weken later
volgde Zjang Aarts hem naar zijn gereserveerde "plak".
Zjengske was een eenvoudig man, die oud is geworden door

laat te gaan slapen, veel donker bier te drinken en elke
dag zijn pijpjes te roken. Dat kan dus ook.

Frans van de Weerdt
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Foto

+1940. Achter v.I.n.r. 1 Juliette Frambach-Paquay 2 Tern& Roebroeks-Fram-
bach 3 Leonie Frambach 4 Catharina Frambach-Pieters 5 Joseph Frambach (Job
van Lene). Voor v.I.n.r. 1 Nieke de Wit-Frambach 2 Jeanne Bastin-Frambach.
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Gezien

Die middag wandelde ik over de_Voerenweg (achter het
park) en trof daar Zjeng van Nolke (Dodemont) in een
wei aan. Hij liep met een touw over zijn schouders
waaraan een emmer hing met kunstmestkorrels. Deze
strooide hij met een gelijkmatige beweging uit over het
gras.

Terwijl ik hiervan foto's maakte vertelde hij mij dat hij
ook nog runderen had, gewoon als hobby en hij voelde zich
daar heel goed bij. Dat hij al 82 jaar oud was, deerde
hem niet. Hij was er nog toe in staat, en dan moest je
dat gewoon doen, wat anderen daar dan ook van dachten.
Toch vond ik het bijzonder dat er nog iemand was die met
de hand kunstmest strooide, in zo'n grote wei, op die
leeftijd, en dan nog met zoveel plezier. Ik hoop dat ik
op die leeftijd ook nog zo vitaal ben.

Sjef Cans
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Van aal
en nog
"Pisblom", "Knynsvoor" en "SOkkerej"

Deze drie woorden worden in Gronsveld en Rijckholt voor
een en dezelfde plant gebruikt, namelijk de paardebloem.
De paardebloem is een prachtige plant met een "zonnige",
gele bloem, die we vooral in deze tijd van het jaar
massaal aantreffen. Maar ook de rest van het jaar zien we
de paardebloem in bermen, grasvelden en tuinen bloeien.
Hoe komen we in Gronsveld echter aan deze fraaie namen
voor de paardebloem? De naam "pisblom" heeft de
paardebloem hoogstwaarschijnlijk te danken aan haar
nierstimulerende werking. De Fransen hebben een naam die
de heilzame werking beter aangeeft. Zij noemen de
paardebloem namelijk "pissenlit" (plas-in-je-bed). Het
zou dus best kunnen dat wij de naam "pisblom" hiervan
hebben afgeleid.
Het blad van de plant wordt nogal eens als groente
gegeten. Bij ons is deze groente bekend als "molsla". De
molsla kunnen we verkrijgen door een jonge plant te
bedekken met aarde, de plant produceert dan gebleekte,
malse en smakelijke bladeren. Bij de zaadhandelaren is
tevens zaad van molsla verkrijgbaar. Een heerlijke
molsla-salade kunnen we maken door jonge, goed gebleekte
blaadjes in reepjes te snijden en een uur in koud water
te laten staan. Meng 2 eetlepels olie en een eetlepel
citroensap met een beetje suiker, zout en peper. Goed
roeren en mengen met de uitgelekte molsla. Opdienen met
kleine blokjes geroosterd witbrood die zijn besprenkeld
met knoflooksap. In een oud kookboek vond ik ook een
recept van gekookte molsla met een bloemkoolsausje.
"Knynsvoor" betekent letterlijk konijnenvoer. Konijnen
zijn verzot op paardebloemen, het is dus ook geen wonder
dat deze plant in Gronsveld "knynsvoor" wordt genoemd.
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Pisblom, knynsvoor en sokkerej.

Vroeger werd ik er door mijn opa wel eens op uitgestuurd
met een jutezak en een mes om "knynsvoor" te gaan zoeken.
Een mes was hierbij wel erg gemakkelijk, want nam je de
bladeren, die in een rozet groeien, samen vast, dan kon je
de penwortel doorsnijden en had je de hele plant in je
hand. "Sokkerej" komt van cichorei, familie van de paar-
debloem, waarvan de wortel werd gebruikt als surrogaat
voor koffie. De wortels van de paardebloem kunnen worden
gedroogd, geroosterd en gemalen om er "koffie" van te maken.

Ina van de Weerdt-Roosen
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De haak uit de "kiezelkatjl"

Uit reacties, gesprekken en literatuur is het duidelijk
dat de haak, die in de "kiijzelkoajl" werd gevonden,
niet bij de grindwinning werd gebruikt, maar dat het een
zeer bruikbaar hulpmiddel is geweest bij allerlei
werkzaamheden.
In de laan van kasteel Gronsveld stonden vroeger tussen
de kastanjebomen en langs de toegangsweg tot het kasteel
houten kuipen met onder andere laurierboompjes, oleanders
en diverse cactussoorten. Voor de winter werden die
tonnen met kwetsbare planten naar binnen gebracht. Maar
het gewicht van zoin reuze bloembak was te zwaar voor
&en persoon. Daarom werden in de ton twee gaten
gemaakt. Met twee van bovengenoemde haken konden twee
personen de ton dragen. Mocht desondanks de ton nog te
zwaar zijn, dan stak men een stok door de twee haken en
het tillen ging dan gemakkelijk. De familie Lacroix
(Rijksweg 60) gebruikt deze haken nog steeds om de cactus
voor de vorstperiode naar binnen te halen.
Ook bij de grindwinning in het bos maakte men gebruik van
een dergelijke haak. Nadat het hout gekapt en gezaagd
was, werd het op stapels gelegd. Met de ene hand tilde
men een stuk hout van 1 a 1 1/2 meter op en met de andere
hand sloeg men de haak in de stam en werd het tillen en
stapelen minder zwaar. Bij de houtwinning worden nog
steeds dit soort haken gebruikt.
Vroeger werden etenswaren en drank gekoeld met lange
staven ijs die door een ijsfabriek werden geleverd. Bij
het laden en lossen van deze moeilijk vast te pakken
ijsstaven gebruikte men ook deze haken.

John v.d. Weerdt
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De haak in verschillende functies.
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111111.

Gronsveld, Rijckholt, Mesch en Eijsden 150 jaar
bij Nederland (4)

Het Revolutiejaar 1848

In de vorige aflevering schetsten we hoe de revolutie van
1848 in Gronsveld burgemeester Gadiot ten val bracht. De
onrust leek in april over te slaan naar Mesch, maar
burgemeester Huynen wist - gesouffleerd door de
gouverneur - daar het gevaar te keren. In Gronsveld bleef
men Gadiot pesten en in mei sloeg de onrust over naar
Eckelrade en Eijsden. Voor we de affaire Gadiot vervolgen
zullen we eerst de gebeurtenissen in Eckelrade en Eijsden
beschrijven.

Relletjes in Eckelrade

Niet alleen burgemeester Gadiot moest wijken, ook de
rijksontvanger Oosterbaan - het andere "lijdend" voorwerp
uit de vorige aflevering - vond het welletjes en nam
ontslag. Eind april was zijn functie vacant en een van de
kandidaten, die naar die post solliciteerde was de
Gronsveldse gemeenteontvanger A.J. Tummers, een protege
van Gadiot. Die adviseerde de gouverneur nog half april
Tummers in zijn gemeentefunctie te handhaven: "Zijn
gedrag is steeds onberispelijk geweest." Op 6 mei
verzocht Tummers de gouverneur "gelijk een kind tot
zijnen vader met bede" om de vacante betrekking van
rijksontvanger: "immers Zijne Excellentie weet wat ik nu
al te lijden heb voor een betrekking, die hoegenaamd
geene winst geeft en in welke ik toch mijne pligt heb
gekweten". De gouverneur en de belastingdienst te
Maastricht waren niet zo enthousiast over deze Tummers.
Besloten werd het ontvangstkantoor Gronsveld op te heffen
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en in te delen bij de kantoren Eijsden en Amby.
Tummers "lijden" sloeg ook op de relletjes, die in de
avond van 3 mei in Eckelrade rond hem waren ontbrand. Een
groep van ongeveer 50 personen was straatliederen zingend
door het gehucht getrokken, had de beschoeiing van een
drinkpoel, aldaar door de marechaussee aangebracht,
vernield en "en bas" geroepen voor het huis van de
gemeenteontvanger Tummers. De marechaussee verbaliseerde
21 personen uit Eckelrade; voorop P. Thomassen, gehuwd
met weduwe Roebroeks. Deze Thomassen was volgens de
marechaussee "een der hoofdaanleggers van het charivari
te Ekkelrade en die ook te Gronsveld heeft meegedaan".
Het conflict tussen Thomassen en Tummers was puur
prive, een familiekwestie over een testament. In
normale tijdsomstandigheden zou zoiets nooit escaleren,
maar in dit spannende jaar 1848 kreeg alles een politieke
lading. Gadiot weg, Oosterbaan weg, nu Tummers nog!
Volgens de marechaussee was Tummers: "nog al iemand die
weerstand kan bieden; althans die van schrik alleen geen
ongeluk zal krijgen", maar ze adviseerde de gouverneur
wel aan te dringen op een snelle vervolging, om zodoende
een duidelijk voorbeeld te stellen. Zo geschiedde. De
herrieschoppers werden in Meerssen gedagvaard op 26 mei
en 3 juni. Het was kennelijk geen overbodig advies van de

marechaussee, want 4 dagen later (7 mei) was het weer mis
in Eckelrade. Nu een groep van ongeveer 150 personen,
grotendeels uit Gronsveld afkomstig. Vijf maal trokken ze
langs het huis van Tummers "onder dans en het zingen van
straatliederen en het gestadig uitroepen: "En bas de oude
pruik, kom er maar uit." Dat duurde tot na 10 uur 's
avonds. Toen greep de marechaussee in. 10 Personen, alien
uit Gronsveld werden geverbaliseerd.
Toen op 12 mei ook in Eijsden de vlam in de pan sloeg,
was voor het gouvernement de maat vol. Eijsden werd
beboet met militaire inkwartiering; daarover zo meteen
meer. Op 19 mei berichtte de marechaussee dat de troepen
te Eijsden de onrust in Gronsveld en Eckelrade "enigszins
getemperd" hadden. Tummers had weer wat rust. Toen echter
op 23 mei de infanteristen uit Eijsden waren
teruggetrokken werd het diezelfde dag weer roerig in
Eckelrade. Alleen maar strenge boetes van de
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kantonrechter in Meerssen konden misschien nog rust
brengen.

De vonnissen moesten strenger "dan men daar doorgaans de
gewoonte heeft zulks te zijn", aldus een
marechaussee-rapport; gebeurde dat niet dan zou "alle
gezag weldra onherstelbaar worden miskend". Ook pastoor
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Quaedvlieg van Sint-Geertruid, ons al bekend van de
serenade in Mesch (1844), roerde zich weer. Hij riep
publiekelijk "Vivat Luxembourg" en liet modelpetities
circuleren, vragend Limburg afzonderlijk, dus los van
Nederland te besturen. Vanaf juni was het rustig in
Eckelrade. We weten niet of dat zijn oorzaak vond in
pittige vonnissen te Meerssen of in tevredenheid in
Eckelrade, omdat Tummers' promotie was verhinderd.

Dragonnade te Eijsden

In Eijsden was het in maart en april heel rustig
gebleven. Dat dokter Schous pastoor Corten begin april
voor "kaaskop" uitmaakte, kan moeilijk een begin van
separatistische agitatie heten. Toen er halverwege april
sprake was dat men de Eijsdense brigade-commandant P.
Severijns wilde overplaatsen naar het onrustige Heerlen,
verzocht het gemeentebestuur de 12e april hem in Eijsden
te laten "in deze netelige omstandigheden en aangezien de
gemeente op het uiteinde der provincie gelegen is". Men
wilde Severijns graag houden omdat men "steeds te loven
(had) gehad over het vreedzaam gedrag en vriendelijken
omgang met de ingezetenen zonder dat toch daar door de
dienst van zijn wapen geleden heeft of niet ten uitersten
is worden vervuld".
Die overplaatsing was overigens loos alarm. Kribbig
meldde de Maastrichtse commandant dat "Brigadier
Severijns de laatste zoude wezen der onderofficieren, de
welke ... in aanmerking zoudt komen" en hij vond het
ongepast dat Severijns de hulp van het gemeentebestuur
"had durven inroepen".
Precies een maand later zou deze Severijns onbewust
Eijsden in de problemen brengen. Op 12 mei hadden in
Eijsden verkiezingen plaats voor de 4 kiesmannen uit
Eijsden, die enkele dagen later in Valkenburg zouden mee
stemmen voor de Limburgse vertegenwoordigers naar
Frankfort. Die verkiezingen veroorzaakten - zoals in heel
de provincie - ook in Eijsden enige onrust. Dat het
echter zou eindigen in een handgemeen met de
marechaussee, vond zijn oorsprong in een misverstand. Als
burgemeester van Eijsden fungeerde vanaf eind 1845 graaf
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Theophile De Geloes. Hij was de opvolger van Jan Debey,
die zich in 1844 volgens de gouverneur te zwak had
opgesteld tegenover de separatisten. Burgemeester)De
Geloes was daags voor de bewuste 12e mei 1848 ter ore
gekomen, dat men op die dag de Duitse bondsvlag zou
willen uitsteken. Hij polste brigadier Severijns en
informeerde naar diens orders uit Maastricht. Severijns
wist niets van een verbod. Beiden kwamen overeen de vlag
te laten uitsteken; als de rust maar niet verstoord werd.
De burgemeester zag de vlag niet graag op kerktoren of
gemeentehuis en hij suggereerde de vlag te plaatsen bij
een van de gekozen kiesmannen. Zo geschiedde en de
jonkheid droeg de 12e mei het vaandel van de ene kiesman
naar de ander.

Onbewust handelde burgemeester De Geloes precies volgens
de richtlijnen die de gouverneur diezelfde dag (11 mei)
op advies van de Minister van Justitie doorgaf aan de
marechaussee-commandant en de procureur-generaal te
Maastricht. Duitse vlaggen bij particulieren moest men
gedogen, op openbare gebouwen alleen accepteren, als ze
wapperden "op last van de overheden". Overigens nog vaag
genoeg! De gouverneur informeerde de marechaussee in
datzelfde schrijven ook over de goede kleurvolgorde van
de Duitse bondsvlag (geel, zwart, rood); niet te
verwarren met de Belgische (rood, geel, zwart).
De 12e mei arriveerden 's middags om 4 uur uit Maastricht
2 marechaussees te paard, Stegermans en Boersema, die
zeiden dat het op order van de procureur-generaal
verboden was de vlag over straat te dragen. Toen men
daarop de vlag aan een boom op de Vroenhof hing, wilde
een van de marechaussees de vlag verwijderen "onder
voorwendsel dat de kleuren niet goed geplaatst" waren.
Misschien hing ze wel verticaal, dus Belgisch! Ze werd
goed gehangen. De vlag bevatte ook nog een vrij
mysterieuze tekst nl.:

Drapo van Eer. Geen onzen Heer.
En bas la la S.W.K.F.

Dokter Schous, een van de gekozenen, hield een speech
voor een gehoor van meer dan 200 personen. Daarbij nam
hij enkele keren zijn strohoed af en "zwaaide hem rond
onder het aanheffen van: Viva den Deutschen Bond". Na het
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vertrek van de Maastrichtse pottekijkers nam de jonkheid
het vaandel weer af en trok ermee rond door de straten
van Eijsden. Om 7 uur doken wachtmeester Stegermans en
Boersema weer op in Eijsden en eisten dat de burgemeester
het rondwandelen met het vaandel zou verbieden; immers,
straat en Vroenhof waren openbare "gebouwen" en 6.1=
verboden zone. De burgemeester weigerde dit, wees op zijn
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afspraak met brigadier Severijns, vroeg de wachtmeester
om een schriftelijke order en verzocht hem de zaak niet
op de spits te drijven daar het immers rustig was.
's Avonds na 9 uur werd het Stegermans te veel en hij gaf
de marechaussee bevel zich met geweld van de vlag meester
te maken. Aldus geschiedde. De jonkheid pikte dat niet en
trok meteen, onder leiding van dokter Schous, op naar de
Eijsdense marechausseekazerne. "Onder tromgeroffel en
geschreeuw van allerlei kreten (aldus het rapport van
Stegermans) kwam een hoof dvolk van meer dan 300 personen
uitergenderwijze de kazerne der marechaussee
voorbijtrekken". Dokter Schous voorop, roepende "Vive la
Republique". Toen men met stenen begon te gooien trok
Boersema zijn karabijn, maar het slaghoedje weigerde.
Even deinsde de menigte terug, maar toen het volk weer
opdrong, zag de marechaussee zich genoodzaakt "de
oproerlingen door sabelslagen (met het plat) uiteen te
drijven".
De volgende dag kwam men bij de burgemeester voor de
vlag. Geprikkeld door het optreden van Stegermans vroeg
hij aan de gouverneur, wie nu gelijk had en wat nu de
juiste orders waren. Alle onrust, zo schreef hij, was
veroorzaakt door "contradictoire orders ... welke te laat
en op ongepaste tijd zijn ontvangen" en Stegermans
"beveelen (waren) zeer waarschijnlijk op valsche en
overdrevene rapporten uitgevaardigt". De 14e mei
antwoordde de gouverneur "dat de marechaussee hem
overtuigd had: de openbare rust liep in Eijsden gevaar;
"Welke uitlegging nu ook door den Brigadier Severijns te
Eijsden aan de bij hem ontvangen bevelen zijn gegeven,
zoo zal men wel niet kunnen tegenspreken, dat de
ingezetenen zich weigerachtig hebben getoond te
gehoorzamen aan de bevelen, welke door den wachtmeester
Stegermans, uit naam van den Heer Procureur-Generaal zijn
gegeven, en dat dit aanleiding heeft moeten geven tot
het zenden van troepen om het wettig gezag te handhaven
en te doen eerbiedigen". Hij besloot een compagnie
infanteristen en een peloton cavaleristen in Eijsden in
te kwartieren. Aanvankelijk werden 108 militairen en na
16 mei 128 manschappen bij burgers ondergebracht. De
burgemeester moest zorgen voor inkwartiering en voeding.
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130 Eijsdense gezinnen kregen een of meer soldaten te
herbergen. Een absurd zware maatregel, zonder verhouding
tussen vergrijp en straf. Eigenlijk alleen maar
intimidatie met militairen, dus een pure dragonnade.
Natuurlijk werd het nu rustig in Eijsden, al bleven
enkele burgers provoceren. Middelpunt van die acties was
de herberg van raadslid Bovy, een van de 4 gekozen
kiesmannen. Op zondag 14 mei stak hij de bondsvlag uit,
vlak voordat de infanteristen werden ingekwartierd.
Enkele dagen later hetzelfde bij dokter Schous. Een
zekere Straats bleef een grote mond opzetten. In de loop
van de week kwam het de marechaussee ter ore, dat men bij
Bovy op zolder stenen verzamelde om de soldaten te
bekogelen. Toen de marechaussee huiszoeking wilde doen,
"verloor Bovy geheel zijn contenance". Hij bekende "de
aanwezigheid van eenige stenen op zolder" maar zegde toe
ze te zullen verwijderen. Op 23 mei werden de
infanteristen naar Maastricht teruggeroepen, maar het
detachement dragonders (14 man) bleef. Burgemeester De
Geloes zond diverse keren een bode met kribbige brieven
naar de gouverneur, vragend de dragonders "als nu
onverwijld te gemeente te verlaten". Ze werden pas op 1
juli teruggeroepen.
Een maand later was het weer mis in Eijsden. Begin
augustus ging "Doctor Schous van Breust, eerste muiter
maar ook een dronkaard van het eerste soort (aldus een
marechaussee-rapport) in het witte huis (eene herberg bij
Eijsden)" op de vuist met Rut, ex-burgemeester van Cadier
en Keer. Rut verweet Schous "Gij zijt een oproermaker;
gij misleidt het volk, zoowie als Scherpenzeel en
Schoenmaekers". Dit en meer van dergelijke affaires
leidden bijna weer tot inkwartiering van soldaten "om de
civiele autoriteiten de pas herstelde veerkracht (te
doen) behouden". Maastricht liet het gemeentebestuur
weten dat "een 12-tal dragonders als piquet klaar (bleven
staan) om derwaarts te marcheren".
Toen Schous, Bovy, Pieters en gemeentesecretaris Van
Haeren eind november 1848, buiten de burgemeester om, de
veldwachter Dujardin met verkiezingslijsten voor
Scherpenzeel-Heusch rondstuurden, was voor De Geloes de
maat vol. Al eerder had hij zijn ontslag ingediend, maar
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per 1 januari 1849 trad hij af, teleurgesteld over de
vele partij-ruzies binnen de Eijsdense raad, maar
misschien ook wel aangeslagen door de bejegeningen van de
autoriteiten te Maastricht. Graaf Theophile De Geloes
trad zodoende in de voetsporen van zijn vader Constant,
die in 1831, eveneens uit onvrede met het toenmalige
gouvernement, het burgemeestersambt neerlegde.

Gronsueld onder uoogdij van de marechaussee

Nu terug naar Gronsveld. In mei nam door de eerder
beschreven maatregelen van procureur-generaal Borret het
"en bas" maken tegen de burgemeester wat af. Gadiot
rapporteerde (in het Frans) nu echter jets anders, in
zijn ogen even verdacht. "Op 1 mei hebben ze vergunning
gekregen een vrijheidsboom te plaatsen, onder de naam van
mei-den; het is een ontzettend grote spar, waarop een
witte vlag met als tekst "Eenheid maakt macht". Is dat
dan een mei-den of mei-tak?" Districtscommissaris Van
Aken, daarover door Gadiot aangesproken, hechtte er geen
speciale betekenis aan, maar "als hij in mijn situatie
was, zou hij er niet zo over denken". De "schele Gadiot",
zoals hij in de volksmond heette, zag die meiviering
anders. Hij trok het op zijn persoon. De vlaggespreuk op
de "vrijheidsboom" las hij als "allen tegen een",
namelijk tegen hem. Dat was misschien wat ver gezocht,
maar dat Van Aken geen speciale betekenis hechtte aan die
spreuk mag vreemd heten, als men bedenkt dat "L'Union_
fait la force" het devies is van het Koninklijk Belgie.
Bij diezelfde gelegenheid mocht Gronsveld van Van Aken
ook "een openluchtbal houden; ze hebben een vreugdevuur
ontstoken, driekwart van de inwoners heeft feestelijk
verlicht. Mijnheer Pastoor heeft zich niet onttrokken aan
deze grote betoging en daar hij wat terzijde woont waren
zijn kaarsen op de kerkhofmuur geplaatst. Wat te denken
van een dergelijk verval!" Feestvieren terwijl het oude
vertrouwde gezag wegviel, dat was pas echt verval.
Begin juni begonnen weer de pesterijen tegen Gadiot.
"Sinds enkele dagen", zo schreef hij, "beginnen de kreten
en beledigingen weer zoals in het begin. Ik kan geen voet
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meer in mijn tuin zetten of ik word aangesproken. Mijn
dochter en haar gezinnetje logeren sinds enkele dagen bij
mij. Zou men mij mijn bezoekers willen afnemen? Afgelopen
zondag heeft men haar toen ze uit de Mis kwam in de kerk
in het gezicht toegeroepen "weg hier". Ook de familie
Coenegracht uit Rothem, de heer Borret en mijn schoonzoon
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zijn nageroepen toen ze bij mij uit het hek kwamen. De
muiters spelen nu open kaart; ze zeggen alien die bij mij
komen te zullen uitjouwen en mij het verblijf alhier
ondraaglijk te willen maken".
Volgens Gadiot had men veel te veel geduld met deze
"muiters", zij voelden zich blijkbaar gesteund door hoger
gezag (lees Van Aken). Dergelijke "scandales" kon men
alleen maar beteugelen via "een militair vertoon zoals
men heeft gezien in Heerlen en Eijsden; men moet echter
niet, zoals in Eijsden, tezelftertijd de vreedzame laten
lijden met de oproermaker".
Op 10 juni greep Maastricht in. Die dag schreef de
Procureur-Generaal aan Berchmans dat "nog steeds ... bij
voortduring ongepaste gedragingen plaatsvonden
tegen den Heer Oud Burgemeester Gadiot waartegen de
plaatselijke autoriteiten tot mijn leedwezen,
niettegenstaande mijne herhaaldelijke aanmaningen, zich
weinig heeft beijverd haren invloed aan te wenden".
Daarom zag hij zich genoodzaakt in Gronsveld "tijdelijk
en tot wederopzeggings toe, een geschikt onderofficier
der Koninklijke Marechaussee met eenige manschappen (te
stationeren) ten einde aldaar de rust en goede orde
te handhaven". Werkte dat niet dan zouden soldaten worden
ingekwartierd. Berchmans protesteerde bij marechaussee en
gouverneur, maar beiden wuifden zijn bezwaren weg en
adviseerden hem de manschappen "op eene behoorlijke wijze
door inkwartiering te huisvesten en te voeden".
Ook de inkwartiering verliep niet zonder aanvaringen met
Berchmans. Toen een luitenant zich met 5 marechaussees op
13 juni bij Berchmans meldde en om "biljetten ter
inkwartiering" vroeg, probeerde hij ze aanvankelijk
gezamenlijk "in een of andere herberg te huisvesten,
hetwelk de herbergiers geweigerd hebben". Ze werden
daarom bij burgers ondergebracht. Berchmans moest de
inkwartieringsbriefjes uitschrijven en hij plaatste een
van de marechaussees bij de familie Gadiot. Dit werd
geweigerd (misschien door Gadiot) en het biljet werd hem
"dadelijk gescheurd teruggebragt" met de mededeling
van de luitenant dat hij volstrekt geen marechaussee bij
de heer Gadiot wilde geplaatst hebben onder verdere
toevoeging dat, "indien ik dit biljet niet introk, hij
zelf de manschappen op kosten der gemeente zoude
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plaatsen". Berchmans zond het verscheurde biljet naar de
gouverneur en beklaagde zich over het gedrag van de
luitenant.
De gouverneur was het deze keer met Berchmans eens. Hij
liet de marechaussee uitzoeken wie dat biljet verscheurd
had, Gadiot of de luitenant en stelde dat het fout was de
heer Gadiot "van de last der inkwartiering te verschoonen
om het niets afdoende motief dat de inlegering bij hem
den schijn zoude hebben als of hij eene Sauve Garde
noodig had. Ik moet bekennen dat de aangenomen houding
door den Heer Gadiot mij hoogstens bevreemd en dat het
een zeer onredelijke handelwijze moet genoemd worden om
zich te willen onttrekken aan de huisvesting en voeding
van een der manschappen, die op zijn herhaald en dringend
verzoek ter beveiliging van zijn persoon en goederen in
de gemeente zijn gezonden". De marechaussee verdedigde
haar gedrag en meldde de gouverneur ervan overtuigd te
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zijn dat de Schepen Berchmans bog en "niet uit eigen
beweeging handelt, maar als werktuig van een derden, die
zich achter hem schuilt".
Tot 5 juli, dus 22 dagen, bleven de 5 marechaussees in
Gronsveld ingekwartierd. Toen was het rustig. Berchmans
overigens nog niet. Tot 24 juli bleef hij met het
gouvernement disputeren over de hoogte van het
vergoedingsbedrag voor de inkwartiering. Eind juli werd
Berchmans weer op de vingers getikt, nu over een
publikatie van de twee Frankforter afgevaardigden
Scherpenzeel-Heusch en Schoenmaekers, die Berchmans in
Gronsveld had laten aanplakken. Dat was volgens het
gouvernement onwettig, immers een publikatie "van
buiten". Berchmans rechtvaardigde op 30 juli zijn
handelwijze en schreef dat hij "het geraadzaam en
voorzigtig (achtte) dit stuk te publiceeren daar in
gemelde publicatie het publiek aangespoord werd om de
bestaande wetten te eerbiedigen tot dat dezelfde door
andere zullen vervangen zijn". Moeten we hier tussen de
regels lezen "door Duitse Bondswetten" vervangen zijn?
Zelfs Rijckholt, al 20 jaar een toonbeeld van orde en
rust dook even op in de marechaussee-rapporten. Op 11
september - Rijckholter kermis - werden 's avonds laat 2
marechaussees uit Eijsden in Rijckholt "beledigd en
belasterd" door de 23 jarige Johannes Giele uit Rijckholt
en de Grondveldse landbouwer Jan Schrijnemaekers.

Politieke situatie in de 2e helft van 1848

Het is duidelijk dat het gouvernement zich met
inkwartieringen en dragonnades, zoals hiervoor
beschreven, niet geliefd maakte. De gouverneur was zich
dat goed bewust. 16 Mei rapporteerde hij Koning Willem II
over de inkwartiering in Heerlen en Eijsden: "Te Heerlen
zijn eenige Dragonders tot versterking der Marechaussee
aangekomen en men zegt, als in kleine getale, schimpend
geteld. Een compagnie Infanterie te Eijsden gedetacheerd,
heeft daar de woelingen doen ophouden, doch dat al werkt
slechts tijdelijk en en naar mijn nederige beschouwing
zoude eene openhartige en ondubbelzinnige verklaring
nopens den aanstaanden toestand van en voornemen met het
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Hertogdom Limburg thans noodwendig worden. Ik veroorloof
mij dan ook zulks eerbiedig aan Uwer Majesteits
beschouwingen te onderwerpen". Een proclamatie, die de
gouverneur op 19 mei liet uitvaardigen, verklarend dat
Limburg bij Nederland zou blijven, maakte - zoals hij
zelf op 1 juni rapporteerde - weinig indruk. "De zucht
tot afscheiding van de Nederlanden blijft in de
landelijke gemeenten bestaan".
Het nieuwe liberale ministerteam, aangetreden na de
plotselinge bekering van Koning Willem II in maart 1848,
en druk bezig met grondwetsherziening, had het niet
gemakkelijk. Het zocht naar minder autoritaire vormen van
beleid maar men was het vaak onderling oneens. Men wist
bovendien niet goed raad met de claims vanuit Limburg en
Frankfort. We zouden de situatie kunnen vergelijken met
Oost-Europa nu. Een voorlopige regering in worsteling met
liberale en nationale verlangens van haar onderdanen. Den
Haag begreep dat er iets moest gebeuren in Limburg en
kwam eind mei met toezeggingen en versoepelingen inzake
vrijheid van godsdienst, onderwijs en vereniging. De
ministers beloofden voortaan voorrang te geven aan
Limburgers bij komende vacatures in het Hertogdom, de
belastingen eerlijker te verdelen en de gehate
geadmodieerde (via de gemeente te innen) belastingen te
verlagen. De 26e mei werden die maatregelen bij
circulaire in able Limburgse dorpen bekend gemaakt. Ook
het toestemmingsbeleid om de Duitse bondsvlag uit te
steken werd versoepeld. Royale beloften, maar het bleven
voorlopig woorden en ze kwamen te laat.
Het werd bovendien nu spannend op het Duitse front. Op 19
juli verklaarde namelijk het Frankforter Parlement dat
het Hertogdom Limburg "em n deutsches Bundesland, wie
jedes andere" was, een gewest dat dus niet verenigd kon
blijven met Nederland. Dat was duidelijke taal, maar
daarbij bleef het, ook van die kant. Frankfort had niet
de machtsmiddelen om zoiets af te dwingen. Den Haag
begreep dat nu echt iets moest gebeuren, wilde men
Limburg niet nog verder in een toestand van
regeringsloosheid laten vervallen.
Men besloot een sterke man naar Maastricht te zenden en
extra militairen in te zetten. Minister Ligthenvelt kwam
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26 juli naar het zuiden om hier orde op zaken te stellen

en dat lukte hem vrij snel. Via nieuwe militaire
intimidaties en inkwartieringen van dragonders werd het

Maasdal tot zwijgen gebracht. De Haagse zig-zag politiek

van afwisselend hard, soepel en dan weer hard optreden

was niet ongevaarlijk. Koning Willem I had zo in 1830
Belgie verspeeld. Nu kwam het echter niet zover.
Tevreden rapporteerde de gouverneur op 16 augustus aan
Willem II dat de troepen "laatstelijk op Zijner
Majesteits bevel Limburg binnen gerukt" alien bij burgers
waren ingekwartierd. "Hun aanzijn werkt meesterlijk tot
bestendiging van orde en rust; bijzonder vermits dit een
sprekend bewijs is, dat de eenzijdige verklaring der
vergadering van Frankfort door Zijne Majesteit den Koning
niet als wet wordt beschouwd, vandaar ook dat velen, die
begonnen te twijfelen zich weer aan het bestuur
aansluiten". Nog positiever was zijn rapport van 2
september: "als gevolg der versterkte militaire magt zijn
orde en rust bevorderd ... het gebied der wet in Limburg
is hersteld". Achterstallige belastingen werden weer
bijbetaald. Een weigerachtige gemeente "is met inlegering
binnen de acht dagen bedreigd".
Trots rapporteerde Van Meeuwen in september, dat al 600
man naar het Maastrichtse garnizoen waren teruggetrokken:
"doch het voortdurend aanzijn van eenige militaire magt
op het platte land houde ik als nog voor onmisbaar".
Macht uit de loop van het geweer. Zo hield men Limburg
rustig de rest van 1848.

Geen opoolger voor Gadiot in Gronsveld

Hoe zat het intussen met de opvolging van Gadiot. De 22e
juni verzond de gouverneur een definitieve voordracht
naar Binnenlandse Zaken. Het werd hoog tijd, zo schreef

hij "vermits de Schepen waarnemende burgemeester geene
geschiktheid aan de dag legt om die functie naar eisch te
vervullen, hij zelf daarvan ontheven wenscht te worden,
en het meer dan tijd mag worden genoemd dat aan den
ongeregelden gang van zaken in die gemeente een einde
kome".
Hij plaatste op de voordracht als eerste de
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gemeentesecretaris Servaas Cortenraad, voor
respectievelijk Auguste Gauthier en notaris Brouwers.
De neutrale kandidaat dus. Niet de partijman Gauthier,
maar ook niet de kandidaat van Gadiot, notaris Brouwers.
De benoeming van Brouwers was extra bezwaarlijk. Ze
vereiste "eene tweeledige dispensatie en het (is) mij
nergens uit gebleken dat hij door de ingezetenen van
Gronsveld gaarne als burgemeester zoude worden gezien".
De minister had intussen een adres ontvangen van diverse
ingezetenen van Gronsveld, die aandrongen op Gauthiers
benoeming. Hij liet de gouverneur weten, dat hij "beducht
(was) geworden, dat iedere andere keuze welligt die
ingezetenen zoodanig zou misvallen, dat al spoedig de
nieuw benoemde Burgemeester, eveneens zijn voorganger,
zich genoodzaakt zoude zien ook zijn ontslag te nemen".
Hij vroeg de gouverneur er nog eens over na te denken.
Van Meeuwen vroeg de Districtscommissaris om advies en
die antwoordde 3 juli met een heel lange brief, nog eens
uiteenzettend dat Gadiot: "hier en daar in zijne
ambtsbetrekkingen mogelijk verder is gegaan dan welligt

zekere ingezetenen aangenaam kon wezen". De
separatisten waren vooral zo fel op die burgemeester "die
meer dan bekend was als van een vast karakter ... en
tegen de zoo genaamde separatie te zijn". Gauthier,
fanatiek separatist en aanhanger van Alexander
Schoenmaekers speelde steeds een voorname rol ... de

geestvervoering van de zo even bedoelde partij ... is op
het hoogste punt gekomen door de bevrediging van den
eisch tot ontzetting van haren vijand ... en het heeft
zich stouter geworden, onbetwijfelbaar gaan verbeelden
dat alleen eene dreigende houding, en bij hunne
medeingezetenen en bij de regering voldoende moet geacht
worden om verder te komen". Dat er zoveel handtekeningen
op het adres voor Gauthier "gevonden worden, is niet te
verwonderen; want eensdeels bestaat er geene gelegenheid
tot bepaling eener keuze in Gronsveld, vandaar de
onverschilligheid, en ten anderen (achten) de meesten
het onraadzaam om zich, door weigering hunner
handtekening, openlijk tegen den eisch van eenige meneurs
te verzetten". Gauthier was volgens Van Aken niet alleen
"ongeschikt en vijandelijk gezind jegens de bestaande
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orde van zaken", hij mocht ook niet benoemd worden "omdat
hierdoor het teeken zou worden gegeven voor zeer veel
andere gemeenten, die slechts den uitslag der houding in
dezen door Gronsveld aangenomen schijnen af te wachten om
de vervanging hunner tegenwoordige burgemeesters ... op
gelijke wijze af te dwingen".
Daarom leek het de Districtscommissaris nu verstandiger
notaris Brouwers als eerste op de voordracht te plaatsen;
een sterke en gouvernementele kandidaat. Dat paste bij de
dragonnade-koers. Brouwers zou men niet zo snel durvan
wegwerken "zijn uitgebreide notariele praktijk in die
gemeente dient mijns inziens als de meeste waarborg".
Cortenraad zou wel geschikt zijn "onder andere tijden"
maar nu durfde Van Aken niet voor hem instaan. Op 6 juli,
de dag na het terugtrekken van de marechaussees uit
Gronsveld schreef de gouverneur aan Binnenlandse Zaken,
dat hij op advies van de Districtscommissaris, de
kandidatuur van Servaas Cortenraad terugnam. Hij bleef
overigens ook bij de afwijzing van Brouwers en Gauthier.
Dat betekende, dat hij geen kandidaat had. "Under deze
omstandigheden en vooral omdat sedert eenige dagen de
rust en orde te Gronsveld geheel is teruggekeerd, komt
het mij voor dat het wenschelijk en doelmatig zoude te
achten zijn om de voordracht voorshandsaan te houden, ten
einde den tijd en den loop der gebeurtenissen ten deze
wat te kunnen raadplegen". Zo geschiedde. Het bleef bijna
een half jaar liggen. Intussen keerde het tij. De
provincie kwam tot rust, want Frankfort bleek machteloos
en de separatisten raakten verdeeld.

Het korte bestuur van Cortenraad

Pas op 1 januari 1849 kreeg Gadiot als opvolger Servaas
Cortenraad. Gadiot had feitelijk zijn ambtsperiode
uitgediend. Op 30 december 1848 bedankte Gadiot de
gouverneur voor deze benoeming; Cortenraad was "voor het
ogenblik de man die de meeste sympathie vergaart en de
enige die in staat is, mij de garantie te geven dat het
gejouw, waarmee ik nog soms wordt achtervolgd, ophoudt."
Een deel van de gemeenteraad tekende meteen bezwaar aan
tegen de combinatie van secretariaat en burgemeestersambt
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van Cortenraad. Ook diverse ingezetenen van de
Gauthier-clan protesteerden bij rekest tegen deze
benoeming. Cortenraad betaalde immers niet genoeg
belasting om die functie te kunnen krijgen en bovendien
beheerde hij de armenkas, een functie, onverenigbaar met
het burgemeestersambt. Charles van den Boom n berichtte
later dat "zijn handtekening op het request gesteld, moge
worden beschouwd als niet te zijn geschied". De vrijgezel
Servaas Cortenraad viel inderdaad onder de census norm.
Zijn moeder betaalde als weduwe aan directe belasting
f6,99, dus "de gevorderde census is niet volledig" maar
daarvoor was gemakkelijk dispensatie te krijgen.
Bovendien: "volgens de nieuwe Grondwet wordt reeds geen
census vereischt om voor de tweede kamer te worden
benoemd" zo schreef Cortenraad 22 februari 1849 en hij
veronderstelde dat die census ook in de gemeentewet zou
gaan verdwijnen. "Ik bekom dagelijks meer en meer de
overtuiging dat mijn benoeming de voornaamste en verreweg
de meeste ingezetenen dezer gemeente (welke bestaat
zonder de Armen uit 320 huisgezinnen) bevreedigt. Wel is
waar dat het alhier aanwezige partijtje separatisten wel
niet in hunne schik zijn, doch dat zal mij in het minste
niet afschrikken mijnen pligt naar behooren te
vervullen".
Hoe parmantig dat ook klonk, het burgemeesterschap van
Cortenraad (nomen est omen!) zou niet lang duren. Hij was
niet meer dan een tussenpaus! Het "partijtje
separatisten" kwam in de loop van de volgende jaren
langzaam maar zeker aan de macht. Al na 2 jaar moest
burgemeester Cortenraad plaats maken voor een van de
rebellen van 1848, Hendrik Bemelmans. Toen in 1851 de
nieuwe gemeentewet in werking trad en nieuwe
raadsverkiezingen plaatsvonden, verschenen de
ex-separatisten een voor een weer in de raad en werden
weer wethouder. Auguste Gauthier werd in dat jaar
raadslid en meteen wethouder. In 1852 ging zijn
wethoudersplaats naar de Heugemse vertegenwoordiger Peter
Theodore Lamaye, iemand "met buitengewoon weinig
verstand" volgens Gadiot. In 1853 zou ook de in de
terminologie van Gadiot "geruineerde zuiplap" Willem
Berchmans weer wethouder worden. Heel B en W en een groot
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deel van de raad van Gronsveld was 5 jaar na de "affaire

Gadiot" bemand door "woelgeesten van het revolutiejaar

1848".

Piet Orbons
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