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Bij de voorpagina

1938-1939. V.1.n.r. 1 Ber Waber (zoon Pie) 2 Frans Waber
(zoon Pie) 3 Corry Waber (dochter Pie) 4 Pie Waber (post)
5 Sef Segers

Voorwoord redaktie

Dit nummer, dat eigenlijk Bronknummer'zou moeten zijn, is in
feite Harmonienummer geworden. Dat is geen vergissing van
de redactie. Dit jaar, en dat zal voor u geen nieuws zijn,
viert onze Harmonie haar 150-jarig bestaan.

Dit nummer is dan ook een themanummer, in principe geheel ge-
wijd aan het Harmonie-jubileum. U vindt een historisch re-
laas over het reilen en zeilen van de Harmonie vanaf de be-
ginjaren tot ongeveer 1920. (De rest is nog geen geschie-
denis.) Grueles heeft voor het jubileum van de Harmonie een
chronogram gemaakt. Wat chronogrammen zijn, wordt u ook in
dit nummer duidelijk.

Een blik in de toekomst. Het volgende nummer van ons perio-
diek zal weer een themanummer zijn. Het zal dan gaan over de
Veiling en over de fruitteelt in Gronsveld.

Wie de vorige jaargang of jaargangen van ons periodiek wil
laten inbinden, kan daarvoor terecht bij Karel Jaspars.

De redaktie wenst u alien een prettige viering van het 150-
jarig jubileum van onze Harmonie. Laat even merken dat de
Harmonie u na aan het hart gelegen is.

De redaktie
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Onze harmonie anderhalve eeuw

Dit artikel over de jubilerende harmonie kwam tot stand na
meer dan een jaar onderzoek door Emma de Kok (+), Piet
Daemen, Arnold en Annie Selten, Jons van Dooren, Theo
Pleunis, Gilles Jaspars en Jo Purnot. De Eerwaarde Heer
Kapelaan Tagage heeft de gegevens gerubriceerd en aan elkaar
geschreven. Niet alle gegevens zijn in het artikel verwerkt.
Met hetgeen is blijven liggen, is nog een verhaal te schrij-
ven en dat zal zeker te zijner tijd ook gebeuren.

Belangrijk voor onze sectie Historie is ook geweest dat wij
bij het doorworstelen van verslagen, gemeente-archief ed.
een goed beeld hebben gekregen van hoe het in onze dorpsge-
meenschappen Gronsveld en Rijckholt reilde en zeilde in de
vorige eeuw en in het begin van deze eeuw. Een speciaal
woord van dank aan Zjeng Jacobs, Zjeng Jaspars, Her
Hollanders en Geel van de Weerdt die de tijd hebben genomen
om over hun harmonie- of fanfare-verleden te vertellen.

Iedereen kan voor zich, op eigen houtje, wel wat muziek
maken. Als het dan ook al een beetje vals is of uit de maat,
dan hindert dat niemand. Maar zo gauw er een ander bij te
pas komt, dan komt de zaak anders te liggen: dan moeten twee
partijen tot samenklank komen, overeen stemmen, harmoni-
seren. Harmonie of samenklank eist ook luisteren naar een
ander, leiding aanvaarden. Dat kan alleen als mensen &en
van hart en ziel zijn, als er een gemeenschap is: samen voor
een doel.
Wanneer de behoefte aan muzikaal dienstbetoon bij kerkelijke
en wereldlijke evenementen in de Gronsveldse en Rijckholtse
samenleving concreet werd, is niet op een bepaald tijdstip
vast te stellen. Er is natuurlijk een groeiperiode aan voor-
afgegaan eer de mensen hier vertrouwd waren met het ver-
schijnsel muziek. Op de eerste plaats zal de muziek een rol
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Harrnonie Gronsveld 1903
In de tuin van de paters Dominicanen te Rijckholt

1 Chris Houben 2 Veus Houben 3 WOrn Berchmans 4 Math Martens 5 Ber
Martin 6 Zjang Houben 7 Pie Mingels 8 Eugene v.d. Boom n 9 Louis Jansen
10 ??? 11 Zjoke Pinckaers 12 Berke Clairbois 13 Kobus Houben 14 Ber
Houben 15 Pieke Waber 16 Math Martin 17 Ber Roosen 18 Frans Roosen
19 Ber Martin 20 Zjang Spronck 21 Lamber Deliege 22 Veus Halders 23 Zjang
Janssen 24 Nikkela Janssen 25 Naadsje Pieters 26 Bertsje Martin 27 Miel v. d.
Boom 28 Zjang Clairbois 29 J Mingels 30 A Purnot 31 Pie Mm gels 32 ???
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gespeeld hebben in processies. Pas veel later zullen ook de
Eerste Communicanten en Vormelingen muzikaal binnengehaald
worden, en pas toen de vereniging zelf van de grand was ge-
komen ging de muziek ook een rol spelen bij begrafenissen.
Niet-kerkelijke evenementen waren uiterst zeldzaam en hebben
dan ook zeker in het begin geen rol van betekenis ges2eeld
bij de ontwikkeling van het muzikale leven. Het niet-kerke-
lijke facet van het muziekleven ging pas meespelen nadat de
vereniging tot bloei kwam; concours, festivals, concerten
etc. Het zijn juist de kerkelijke plechtigheden geweest die
ten grondslag lagen aan de muziekontwikkeling in Gronsveld.

Er was muziek nodig in de kerk en buiten de kerk. Maar alles
heeft zijn prijs en zeker als je geen eigen yolk in huis
hebt. Dus moest de pastoor in 1624 muzikanten huren en dat
kostte hem f 3,-. Die som was in 1778 opgelopen tot f 82,-
waarnaast de muzikanten ook nog voor f 4,- hun dorst kwijt
konden raken. De meeste muzikanten werden geleverd door het
nabije Maastricht waar nog al wat Duits soldatenvolk lag in
de tijd dat de Fransen ons kwamen leren wat democratie was,
zo rond 1792. Dat jets geld kost is niet erg, maar wat krijg
je er voor. Zo te zien niet veel: in 1819 een trompetter,
een klarinettist en een violist. Dat was alles am de proces-
sie op te luisteren. De mussen zullen er niet door opge-
schrikt zijn geworden. In 1826 lopen er echter al zestien
muzikanten en een muziekmeester mee. De groep begint allure
te krijgen. Maar was het eigen volk of gehuurd? Het antwoord
komt pas in 1835.
Er zit dus beweging in de zaak. Als we naar de achtergronden
en oorzaken speuren, mogen we misschien verwijzen naar een
verbetering in de economische toestand. Van het jaar 1778
toen er f 92,- werd uitgegeven voor muziek, is bekend dat er
in heel Gronsveld niet een bemiddelde persoon woonde.
Het grootste deel van de bevolking had een middelmatig inko-
men en bij de rest was armoe troef. Het was een geschravel
en geploeter in de graan- en aardappelteelt. Ambachtslieden
zoals timmerlui en metselaars kregen een aanvulling op het
loon in gratis bier, zoveel als ze op konden. Dat was een
verworven recht oak voor het dienstpersoneel: knechten en
meiden. In zo'n weinig florissante situatie moet dus op de
centen gelet warden en blijft er voor cultuur, ook al is het
nog met hele kleine lettertjes, weinig over.
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Rand 1830 zat er een kentering in de lucht waar oak de poli-
tieke omstandigheden een woordje in hebben meegesproken. Van
het gemeentehuis van Gronsveld en op de toren van de kerk
waaide de Belgische driekleur, zwart, geel, rood: we waren
echte vrije Belgen. Inwoners van een land dat een democra-
tisch paradijs was in de ogen van de naar de Belgische vrij-
heden snakkende Maastrichtenaren. Maastricht was geblok-
keerd. Er was veel soldatenvolk. Daar werd hinder van onder-
vonden maar er werd oak aan verdiend. En zie, als een Gods-
geschenk komt uit de hemel in 1833 een overvloedige graan-
oogst met hoge prijzen, betaald door een bloeiende nijver-
heid in het naburige Luik.
Het is eigenlijk jammer dat we van de mannen van het eerste
uur van onze Harmonie zo weinig weten, dat we zelfs moeten
gissen wie de voornaamste gangmakers zijn geweest. Was het

1935. V.1.n.r. Zjang Schrijnemaekers, Ernest Jennissen, Math v. d. Boom, Nansje
Lacroix, Zjang Janssen, Zjang Roosen, Spauwen (Burgemeester), Ber v.d. Boomn
(vaandel), Zjoke Rein tjens.
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pastoor Jan Pieter Thijsen geboren te Werm rond 1794? Heeft
deze man evenveel muzikale kwaliteiten gehad als zijn verre
voorganger pastoor Goffin die de kerk van Gronsveldhaar be-
roemde orgel bezorgde? Of was het Gerard Cordie, een jonge
man van rond de 30 jaar uit Keulen die hier kapelaan was?
Als we de mannen die het voortouw namen, optellen dan krij-
gen we er 18 en zitten we dicht bij de zestien van 1826.

Het merendeel draagt de oude vertrouwde "Groeselse" namen:
Pleumaekers, Van den Boom, Goessen, Bouchoms, Lacroix,
Thijssens, Lardinois etc.
Als eerste "president" fungeerde: J. Pleumaekers, 37 jaar,
landbouwer en ongehuwd. Dat laatste was natuurlijk een plus
en misschien wel een noodzaak. Hij kon nu zijn liefde onver-
deeld aan de vereniging schenken. In hun dagelijks leven
verdienden elf van hen hun brood in de landbouw, drie hadden
nog geen beroep, er was een kleermaker bij en van drie leden
weten we het niet. Het ging er nog allemaal onofficieel aan
toe. Aan uniformen werd niet eens gedacht. Ze droegen alle-
maal een strooien hoed met een blauw-wit-rood lint er om-
heen. Het jongste lid van het gezelschap was zes jaar en be-
speelde de fluit. De nestor telde 53 jaar en was trompettist.
Verder waren er nog twee leden onder de tien, vier die nog
twintig moesten worden en vijf vooraan in de twintig. Twee
leden waren in de dertig, een was 42 en twee leden waren
52. Al met al een jong gezelschap. Te zamen bespeelden ze
een bas, vijf klarinetten, een fluit, twee trompetten, drie
hoorns, een klephoorn, twee trombones, een grote trom en
bekkens.
De man die al dit muzikaal talent tot "harmonic" moest ma-
ken, kwam uit Aken. Het was prof. Leits. Hoe die hier in
Gronsveld verzeild raakte, weten we niet en welke zijn kwa-
liteiten waren ook niet. Een ding weten we zeker, dat hij
maar zeer kort hier is geweest. Hij werd opgevolgd door
J.F. Faulhaber, belasting-ambtenaar in Maastricht. Faulhaber
was afkomstig uit Roermond. Zijn familie was zeer muzikaal
en ze had een grote rol gespeeld in het Roermondse muziek-
leven. In Maastricht had Faulhaber de leiding gehad over de
"harmonic", maar door de Belgische opstand had dit genoot-
schap alle activiteiten moeten staken. Hij had dus in 1835
de handen vrij om zich bezig te houden met het Gronsveldse
muziekleven. Wat em onder Faulhaber gepresteerd is door dit
jeugdig groepje enthousiastelingen zal wel nooit meer ach-

terhaald worden. We weten alleen dat ze zich voor hun dien-
sten, bewezen aan de Schutterij, lieten betalen. In 1841/42
was dat 11 francs of f 5,19, in 1843/44 precies een cent
meer: f 5,20. Een latere getuige zegt dat de Harmonic zich
door grote opofferingen en onvermoeide ijver ruim zestien
jaren "op eene gepaste hoogte had weten staande te houden".
In 1851 kwam er de klad in. Wat er precies aan de hand is
geweest, weten we niet. Naar de oorzaken moeten we gissen.

Bronk 1931. Wie is deze jeugdige muzikant?
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Faulhaber vertrok en met hem enkele vooraanstaande leden.

Dit zou de doodsteek hebben betekend voor het muziekleven
in Gronsveld als er niet in 1851 in Maastricht een groot
muziekfestival - de Sint Servaas feesten - was gehouden.
De muziek die daar toen door 22 corpsen ten gehore werd ge-

bracht, was een stimulans voor heel het Limburgse muziek-
leven. "Dat welluidende geschal...streelde ook niet te ver-
geefsch de ooren onzer dorpelingen" die met schrik in het

hart moeten hebben gezien en gehoord hoe pover hun optreden

afstak tegenover de andere corpsen.

Op zo'n moment van bezinning hoeft er maar iemand op te

staan die het initiatief neemt en de geinteresseerden bij

elkaar weet te brengen. Zo iemand was Charles van den Boom.
De naam Van den Boom n komen we herhaaldelijk tegen in het mu-

ziekleven van Gronsveld. Hoe de familiebanden precies lig-

gen, is niet duidelijk bij gebrek aan een behoorlijke gene-

alogie. Maar wat er ook van zij: hij was een man die niet
alleen plannen maakte, maar ze ook uitvoerde. In de winter-
maanden die volgden op het Festival van Maastricht werden de

plannen verder ontwikkeld en op 26 januari 1852 was het dan
zo ver: 34 mannen waren samengekomen om onder leiding van

Charles van den Boom n "een Harmonie-Genootschap van werkende
en honoraire leden ter bevordering en uitbreiding der Har-

monie" op te richten. Het eerste waar de vergadering zich
mee bezig hield was met het opstellen van een reglement.

Zo'n reglement is vooral interessant omdat we em de geest
van de tijd uit kunnen proeven: weinig democratie en weinig

vriendelijk voor niet-Gronsveldenaren.
De geringe democratische genegenheid valt af te lezen uit
het ballotage-systeem bij het aannemen van nieuwe leden twee
keer per jaar. De afstandelijke houding ten opzichte van
vreemden heeft wel erg bizarre trekken, zelfs op het wan-
trouwende af. Een vreemde - en dat was iedereen die niet in
3ronsveld woonde - mocht alleen met verlof van de leden van
de Commissie (= Dagelijks Bestuur) de "Harmonie bijwonen".
Als je met een "vreemde" binnenkwam, dan gebeurde dat op
eigen verantwoordelijkheid en de naam en de woonplaats moes-
ten opgegeven worden. Wie tegen dit voorschrift handelde,
betaalde een kwartje boete, evenveel als voor een hond die
ook niet binnen mocht. Van iedere bezoeker werd zo veel be-
schaving verwacht dat hij zijn hoed afzette in de zaal. Wie
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dat niet wist, betaalde voor die les in wellevendheid 10
cent. Na de vaststelling van het reglement moest de eerste
president worden gekozen. Het lag natuurlijk voor de hand
dat het Charles van den Boom n werd. Hij kreeg 28 stemmen en
hij werd "onder een vrolijk handengeklap in zijne functie
geinstalleerd".
De volgende bestuursdaad was het benoemen van vijf leden
voor de "Commissie", zoveel als het Dagelijks Bestuur. En

wat blijkt? Er zijn er drie van de oude garde van 1835:
J. Pleumaekers, commissaris, H. Schrijnemaekers, gemeente-
secretaris; S. Cortenraad, burgemeester. Er kwamen twee
nieuwe gezichten bij: F. Brouwers, notaris en lid van de
gemeenteraad en H. Bemelmans, wethouder die in 1853 burge-
meester werd. In de vernieuwde Harmonie waren twaalf leden
werkers van het eerste uur.
De Harmonie zo blijkt wel duidelijk was vooral - en zeker
bestuurlijk - een "gemeentelijke" aangelegenheid. De zorg
voor het muzikale deel kwam te liggen in de handen van
Eugene van den Boom, die zich kapelmeester mocht noemen.
Om zich te verzekeren van een behoorlijk muzikaal peil werd
P. van Polfliet uit Maastricht aangetrokken om tegen een
vergoeding van f 2,- per les het corps te onderrichten.
Hij moest wel zelf de kosten voor de muziek betalen. We mo-
gen gerust zeggen dat Gronsveld Van Polfliet de eerste gele-
genheid heeft geboden zijn muzikale kwaliteiten in de prak-
tijk te toetsen.Hij heeft later nogal carriere gemaakt in
Maastricht als muziekleraar, als leider van de "Sphinx-har-
monie - Les Ouvriers Reunis", dirigent van het muziekcorps
van de Maastrichtse Schutterij en in 1851 eerste dirigent
van de Harmonie in Heer en van de in 1866 opgerichte Harmo-
nie van Gulpen.
Het schijnt dat Gronsveld zijn les had geleerd na het Maas-
trichtse gebeuren in 1851. Er zou voor "Nachwuchs" gezorgd
moeten worden, maar die "Nachwuchs" moest ook vlijtig stude-
ren. De Harmonie was best van plan f 4,72 per jaar voor ie-
dere "eleven neer te tellen en ook nog bij te dragen in
de kosten van het instrument, de "eleven van zijn kant
moest 10 francs betalen, te voldoen in twaalf termijnen, en
een derde deel van de kosten van het instrument. Hii kan pas
lid worden van het gezelschap na een proeve van bekwaamheid

te hebben afgelegd.
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Na dit hoopvolle herbegin moest het bestuur ervoor zorgen
dat het heilig vuur bleef branden. Hoge eisen stellen is
goed maar er moet ook wat tegenover staan. Je bent per slot
van rekening niet alleen lid van een club om je te pletter
te repeteren; je zoekt er ook gezelligheid, ontspanning en
vriendschap en de gelegenheid om de opgedane kennis naar
buiten te laten blijken.
Aan de eerste wens werd voldaan door alle leden een keer per
jaar aan een feestmaal te noden ten laste van de kas van het
Genootschap. Het geld kregen ze gedeeltelijk via een achter-
deurtje terug omdat de gemeenteraadsleden uit eigen beurs
f 18,91 voor dit "gastmaal" gaven. Het naar buiten optreden
was er in 1853 nog niet bij. Maar er kan wel worden vastge-
steld dat er meer vaart in zat na een jaar bewind van
Charles van den Boorn. Het ledental was gestegen tot 55
leden die allemaal f 2,31 contributie betaalden. Maar wat
belangrijker was: er waren negen "eleves". Die kostten
de vereniging wel f 30,99 aan lesgeld en de prijs voor negen
nieuwe instrumenten (waaronder 5 klarinetten, 1 ophrilude,
1 cornet a piston, 1 bugle). Dit was in ieder geval een
verantwoorde investering van de ontvangen giften van leden
en particulieren ten bedrage van f 37,40. Kerk, gemeente en
provincie maakten ook een royaal gebaar en bedachten de ver-
enigingskas met f 11,20. Na aftrek van alle onkosten had de
penningmeester een batig saldo van f 18,37. Er was geen cent
uitgegeven voor wat men zou kunnen noemen: levensversiering.
Geen wonder dan ook dat de president een zeer tevreden ge-
luid kon laten horen. Hij roemde de edelmoedigheid van de
milde gevers. Zonder hun geldelijke steun zou er geen muziek
kunnen gemaakt worden. Als goede 19e eeuwer roemde Van den
Boom n de "heilzame invloed (van die kunst) op Godsdienst en
zeden" en stelde hij uitdrukkelijk het hoofddoel van de ver-
eniging vast. " kerkelijken en burgelijken plegtigheden
der meest mogelijken luister bij te zetten". Muziek maken
was ook goed voor de jeugd dan kon ze haar vrije tijd
tenminste goed besteden "door een nuttig en tevens vermake-
lijk tijdverdrijf....". lets waar Van den Boom n groot gelijk
in had. De president deed nog eens een beroep op de trouwe
sympathie van iedereen, dan kon het begonnen werk "onder de
bescherming der Allerhoogsten tot eer en roem onzer
gemeente" voortgezet worden.
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Na deze woorden barstte de zaal uit in luid bravo-geroep
vergezeld van een daverend applaus. De muzikanten grepen in
vervoering naar hun instrumenten en wisten in de gauwigheid
niets anders te brengen dan het "Wien Neerlandsch bloed...."
dat in de vorige eeuw doorging als ons volkslied. Overigens
maakte de notulant een taalkundig slippertje door te schrij-
ven: "Wier Neerlandsch bloed", en daarmee gaf hij blijk eni-
ge moeite te hebben met de Nederlandse spraakkunst.
Er kwam nog meer gelegenheid tot juichen: de provincie had
zo maar f 15,- subsidie gegeven als bijdrage in de onkosten
die de opleiding van de "eleves" met zich meebracht. Die

Rond1910 le rij (boven) 1 Nadeske Pieters 2 ? 3 Veus
Halders 4 Nic Janssen 5 Veus Houben 6 Mat Martens 7 Fons
v.d.Boorn 8 Ber Martin 9 Engel v.d.Boorn 10 Zjang Houben
2e rij: 1 Lamber Deliege 2 Zjang Janssen 3 Ber Martens
4 Miel v.d.Boorn 5 ? 6 Frenske Roosen 7 Zjang Spronck
8 Hub Roosen 9 Giel Broers (v.d.Sjef) 10 Zjang Clairbois
11 Hub Clairbois 12 Worn Berchmans 13 Math Martin 14 Pieke
Waber 15 Br Houben 16 Bertje Martin 17 Louis Janssen
3e rij: 1 Jos Cruyen 2 Berke Halders 3 Fons Cruyen..4 Chr.
Houben 5 J.Wackers 6 Hub Cruyen. Jongens voor: 1 Womke
Martens 2 Zjeun Lahaye 3 Ber Stevens 4 ?
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moesten natuurlijk wel vlijtig studeren, dan zouden ze het
net zo ver kunnen brengen als Jan en Eduard van den Born,
die aan het Luikse Conservatorium de eerste prijzen\in de
wacht sleepten omdat de Gronsveldenaren het musiceren in het
bloed zit. Bemelmans had de gevoelige snaar geraakt en de
plaatselijke trots gestreeld. Het publiek juichte hem dank-
baar toe en de Harmonie dreef de vervoering ten top door het
"Wilhelmus" te spelen. Daarmee gal ze blijk het nationale
repertoire goed te beheersen. Nu de vaart er toch eenmaal in
zat, werd de herverkiezing van burgemeester Bemelmans en
F. Brouwers met een "Sturmgalop" bezegeld, waardoor het
enthousiasme alle geluidsbarrieres doorbrak. Toen de ge-
moederen wat bedaard waren wilden de aanwezigen toch wel met
eigen oren horen, wat de "eleves" onder leiding van Van
Polfliet voor de dure centen na een jaar bereikt hadden. Tot
aller verbazing konden de "mennekes" na een jaar les al het
"Wilhelmus", het " Wien Neerlandsch bloed" en een muziek-
stukje getiteld "OU peut-on etre mieux" dat zoveel als
het corpslied was. Iedereen was in verrukking. In dit op-
zicht is er weinig verschil met de moderne tijd, want ook
wij zijn vlug in de ban van de kinderlijke argeloosheid
waarmee de eerste stuntelige blokfluitdeuntjes ten gehore
worden gebracht.
Notaris Brouwers kon toen niet achterblijven. Veel lovende
woorden over de directeur, maar - en nu moeten we tussen de
regels door lezen - de "kweekelingen" moesten beter gehoor-
zamen en meer eerbied en achting hebben voor de directeur
"ten eenen, zoo doende bij de verheven toonkunst tevens le-
den der maatschappij te worden". Na deze opmerking werden
geen toejuichingen en "Sturmgaloppen" genotuleerd.
Tijdens deze vergadering van 31 januari 1853 kreeg het
"Genootschap" een democratischer gezicht doordat de contri-
butie werd teruggebracht van f 2,36 tot f 1,75. Dus meer
kans voor gewone mensen. Na de vergadering "een feestmaal,
waarbij gepaste vrolijkheid en ware vriendschap heerschten".
Het gezelschap maakte het niet te bont. Om half tien ging
ieder naar huis, want de volgende dag begon ook weer vroeg.
Voorlopig waagde de Gronsveldse Harmonie zich nog niet op
het terrein van concerten en festivals om daar haar krachten
te meten. En in het dorp beperkte het optreden zich tot de
processie en het houden van de jaarlijkse vergadering.
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Bij de vergadering werd de president plechtig aan huis atge-
haald en gingen de muzikanten in "statigen optogt met ont-
rold vaandel en muzijk" naar de school. Ze speelden dan "Pas
redouble". Bij de school werd het corpslied gespeeld en
trok Bemelmans de registers van de welsprekendheid open.
Heel Gronsveld werd de hemel in geprezen! Wat een ijver, wat
een geestdrift! De mensen van Gronsveld hadden "de schoon-
heid dezer sublieme kunst" begrepen. Maar de president was
nuchter genoeg om direct daarna vast te stellen dat de smaak
en de zin voor de muziek niet alleen in Gronsveld was te
vinden. Iedere mens is er gevoelig voor. Wat nu volgt kon
alleen in 1854 gezegd worden: Afrika moest nog opengelegd
worden en gekoloniseerd, toen Bemelmans zijn dorpsgenoten
voorhield dat "de Wilde zelf(s) in de duisternis der afgo-
ding gedompeld...schuw 's mensen aanschijn, eveneens aan
hare bekoorlijkheden (kan) weerstaan. Nauwelijks treft een
malsch en strelend geluid zijn oor of zijne verwoeste en
verdierde neigingen worden gestaakt. Hij knielt voor het
aandoenlijke instrument neder; hij meent eene bovennatuur-
lijke stem te horen die hem verrukt en uit zijne dwalingen
schijnt te roepen. Ja. mijne Heeren, zoo ver gaat het God-

1948-49

V.I.n.r. Zjeng Jacobs, Berke Wolfs, Zjef Hayen, Frens HesseIs, Zjaak Heijnen,
Han Inden.
Kasteel Rijckholt. De heer Inden benoemd tot beschermheer van de Harmonie.
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delijk vermogen der muzijk, waarop wij ons thans met zoo

veel ijver toeleggen".
Er was dus nog redding voor Gronsveld mogelijk. En weer wer-
den de "eleves" aangespoord tot vlijt, moed en volhar-
ding. "Verflauwing is de dood van alle vooruitgang". Maar
als we doorzetten dan zullen_we altijd "eene der voornaamste
plaatsen onder Dorp-Harmonieen bekleeden". Was de vereni-
ging er nu op vooruitgegaan? Het valt moeilijk te zeggen.
Het ledental bleef hetzelfde. Er waren geen leerlingen bij-
gekomen. Maar er is meer gerepeteerd, want er werd meer geld
uitgegeven aan lesgeld en aan vuur en licht. Er werd zelfs
f 7,69 betaald voor nieuwe muziek. Uitbreiding van het
repertoire dus.

Het jaar 1855 bracht de ommekeer ten goede. Acht leerlingen
legden examen af: zes slaagden en twee moesten het nog maar
eens over doen.Er werd van de toekomstige muzikant verlangd,
dat hij "juist en vlug de gamma's der muzijk" van buiten kon
spelen. Een paar aangegeven muziekstukken voldoende en nauw-
keurig kon spelen. Verder werd er nog theoretische kennis
verlangd. Met deze jaarlijkse verbetering van het corps kon
er gewerkt worden aan de voorbereidingen van een "Groot Fes-
tival" voor binnen- en buitenlandse "Dorp-Harmonieen en
Zangsocieteiten". De gemeente had al subsidie gegeven en
vol spanning kon men toeleven naar Bronkdinsdag, 12 juni
1855. Volgens de spaarzame berichten moet dit Festival een
geweldig succes geweest zijn. Twaalf corpsen uit de wijde
omgeving namen eraan deel. Er was veel publiek aanwezig op
de feestwei om te genieten van de muziek en iets anders,
maar dat ook getrakteerd werd op een daverend onweer dat
alle fortissimo's overstemde.
Het schijnt dat de Harmonie na dit evenement over haar dode
punt heen was en voortaan met voldoening kon optreden in de
talrijke Festivals in de wijde omtrek, en tot veler genoegen
de Bronk muzikale luister kon bijzetten.
Jammer genoeg zijn we zeer slecht ingelicht over de jaren
die liggen tussen 1855-1897 omdat alle bronnen ontbreken.
Bijna veertig jaren muziekleven dat in de duisternis zal
blijven, totdat misschien eens iemand wat op de zolder vindt
aan oud papier en ook nog zo verstandig is om het op de
juiste plaats te bezorgen. Er bestaat alleen een niet nader

f

geYdentificeerd bericht dat de Harmonie van Gronsveld in
1885 de uniformen van de stafmuzikanten zou hebben overge-
nomen van de toen opgeheven D.D. Schutterij van Maastricht.

Pas vanaf 1897 weten we weer jets en deze kennis moeten we
halen uit het rekeningenboek van 1897-1906. Charles van den

Boom n de heroprichter van de Harmonie, is dan al twee jaar
overleden en opgevolgd door Eugene van den Boom. Ook
Nicolaas van Polfliet is in 1895 overleden en er moest wor-
den uitgekeken naar een andere dirigent. In april 1897 werd

een zekere mijnheer Merison voor een gesprek uitgenodigd

naar Gronsveld. Hij bracht op kosten van de Harmonie de

nacht door bij H. Spronck. De heren zijn spoedig tot zaken

gekomen. Merison kreeg voor zijn diensten f 6,72 per maand

uitbetaald. Hij schijnt het er behoorlijk vanaf gebracht te
hebben. De onderlinge verstandhouding was uitstekend. Nieuwe

muziekstukken werden aangekocht bij de muziekhandelaar
Kessels in Tilburg, waaronder met vooruitziende blik een

"marche funebre".
Het Festival in Mheer bracht nieuwe triomfen en de stemming

was zo goed dat Merison bij een of ander jubileum in oktober
1897 een lamp van f 12,40 kreeg aangeboden. Maar in november
1897 vertrok Merison met lamp naar Tiel. Het bestuur heeft

toen een zekere Meijer uit Heerlen voor f 2,- een proefles

laten geven en samen voor f 1,10 bier gedronken. Tien liter
voor f 1,-. Het schijnt niets geworden te zijn met deze

Meijer.
Het jaar 1897 was een merkwaardig jaar voor de vereniging
omdat ze toen rechtspersoonlijkheid kreeg. Dit kan allemaal
wijzen op een groei naar een jets meer professionele inslag
van deze muziekliefhebbersclub. Deze houding valt ook af te

lezen uit het geld dat besteed werd aan onder andere drank
tussen 1897 en 1906. Dan blijkt dat het maar een keer is

voorgekomen dat er meer aan bier werd besteed dan aan de
muziek. Wat niet wegneemt dat na een lange afmattende pro-
cessieroute graag ergens aangelegd werd om uit te rusten, en

voor de gezelligheid. Behalve dat de Harmonie de eigen pro-
cessie opluisterde en na afloop enkele adressen afliep,
trokken de Gronsveldse muzikanten ook nog elk jaar in de
augustusmaand mee in de St.-Rochusprocessie van Heugem, dat
toen nog onder de gemeente Gronsveld viel. Op de terugweg
legden de mannen dan meestal aan bij vier herbergen. Dat ze
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dan wel eens wat vrolijk waren en ongemotiveerd hard op de
"dikke trom" sloegen, ligt voor de hand. Het is dan ook mis-
schien niet toevallig dat juist toen de penningmeester
f 0,94 moest betalen om de grote trom te laten repareren.
Gewoonweg enthousiast door het vel "gezjiemd".
De absolute topper van het cafebezoek lag in 1899 toen er
op Paasmaandag na een optocht door het dorp op 15 adressen
werd aangelegd en voor f 17,90 werd verteerd. Dat is een
bierplas van 179 liter. Het corps telde toen ongeveer 40
leden: de man ongeveer vier liter. Dit was trouwens het jaar
dat de uitgaven voor drank en muziek uit balans waren. Dit
is niet meer voorgekomen. De contribuerende leden betaalden
daar tenslotte niet voor.
De leden van het gezelschap waren verdeeld in drie catego-
rieen: commissieleden, ereleden, werkende leden. De ere-
leden waren helemaal volgens de geest van de tijd subtiel
verdeeld in twee klassen; klasse 1 betaalde f 4,80 en klasse
2 de helft. In klasse 1 treffen we natuurlijk aan de gebroe-
ders Van den Boom, de burgemeester, de pastoor etc. In de
2e klasse bijvoorbeeld de burgemeester van Rijckholt.
In het jaar 1910 kent de Harmonie een nieuw hoogtepunt. Ze
bestaat dan 75 jaar. Dit jubileum wilde men vieren met een
grandioos muziek-concours waarop men toch wel een eigen
stempel wilde drukken en wel zodanig dat dit concours een
vernieuwende stimulans zou betekenen voor het muziekleven.
Om dat te bereiken zou dit muziekfestijn het karakter van
een examen moeten dragen. Ook jets nieuws was de bepaling
dat de verplichte stukken veertien dagen van te voren bij de
jury moesten zijn ingeleverd. Tot nu toe was dat altijd op
het ogenblik van de uitvoering geweest. Maar helemaal baan-
brekend was dat die verplichte stukken uit het bestaande re-
pertoire zouden worden gekozen. Er zouden geen gelegenheids-
stukken meer worden gemaakt. Dat was vroeger wel zo en daar
wilden de muzikanten vanaf, omdat ze zich met grote tegenzin
te pletter studeerden op stukken die na afloop ijlings in de
papiermand verdwenen. Het waren geen blijvertjes. Meestal
waren het muzikale knutselwerken.
Maar het allernieuwste moest nog komen: een nieuwe groepe-
ring van de afdelingen. Een concours is meestal een afknap-
per voor jonge en onervaren verenigingen. Die weten bij
voorbaat al dat ze kansloos zijn. Om het beginnend talent
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niet te ontmoedigen zou er nu een speciale afdeling komen
voor jonge verenigingen. Vol begrip voor hun situatie zou
het verplichte stuk worden afgestemd op het stuk van hun
keuze. Dit is toch wel een mooi staaltje van begrip 4Dpbren-
gen voor de zwakkeren, en het beginnend enthousiasme niet de
nek omdraaien maar bemoedigen. Een zustervereniging over de
moeilijke drempel helpen is ook een uiting van christelijke
levensvisie.
Een tweede opmerkelijk punt in dit jubileumjaar was de bouw
van een eigen zaal. Deze zou zoveel als een blijvend monu-
ment moeten zijn voor het 75-jarig jubileum. Om aan het be-
nodigde geld te komen werd een lening van f 7500,- uitge-
schreven tegen de uitgifte van 750 obligaties van f 10,-
die 3% rente zouden opbrengen. Bierbrouwer Mares nam 97
obligaties voor zijn rekening en was daarmee de grootste in-
tekenaar en dit natuurlijk niet alleen uit edelmoedige of
culturele motieven. Hij werd op de voet gevolgd door Van den
Boom. Elk jaar zouden er obligaties uitgeloot worden. In
het begin gebeurde dit ook, maar op den duur werd het verge-
ten en de geldschieters waren zo sportief om niet meer naar
hun geld te vragen.
Een van de grote drijvende figuren in deze bloeiperiode is
ongetwijfeld Emiel van den Boom n geweest, die zelf lessen
gaf aan het corps. Een kleurig figuur. Zijn muzikale loop-
baan begon bij de muziekkapel in Luik. Daar kreeg hij ruzie
met een officier die van hem een oplawaai kreeg. Om zich een
militaire straf van het lijf te houden deserteerde hij. Hij
gaat in Scharn wonen en verdient zijn brood als "koffierei-
ziger". Emiel was een duizend-kunstenaar. Naast deserteren
en koffie verkopen was hij een handige timmerman. Hij maak-
te "breere" en coulissen met rotsen en wolken voor het to-
neel. Moest er licht komen? Geen flood! Emiel bracht een ver-
lichting aan met carbidlampen. "Emiel 'co's aal" zeiden de
mensen in Gronsveld.
Deze Emiel koopt dan voor de Harmonie een weiland in het
"Brook". Groot 8 a 44 ca voor f 412,47 voor de bouw van de
zaal. Helaas is Emiel jong gestorven, gestoken door een
kwaadaardige mug, en hij moest zonder uitstel begraven wor-
den. Grote verslagenheid en ontroering heersten in het dorp,
vooral onder de vrouwelijke bewonderaars van Emiel. Ze ston-
den huilend naar de lijkstoet te kijken.
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Rond het jaar 1923 werd de eenheid en de rust die rond de
Harmonie heerste verstoord doordat er een fanfare werd opge-
richt. De oorzaken van deze muzikale disharmonie moeten ge-
zocht worden in de lokale politieke omstandigheden en per-
soonlijke aversies die zich uitkristalliseerden in twee par-
tijen. Sociale onvrede heeft zeker meegespeeld. Aileen al
het feit dat de fanfare de naam "St.-Joezep" droeg, wijst

± 1939. V.I.n.r. Zjeng Roosen (gedeeltelijk zichtbaar), Womke Hofman (schutte-
rij), Zjef Hayen, Sef Segers, Zjef Janssen.
Harmonie in klein tenue te zien aan de platte kepie (schertsenderwijs 'zoepkepies'
genoemd.)
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in die richting en eveneens in de richting Maastricht waar
sociale onrust heerste. De stad was het voorbeeld, en de
mondelinge overlevering verhaalt ons hoe een "fanfare-man"
uit Rijckholt in een cafe op de tafel sprong en uittiep:
"Wij zijn maar arbeiders, ze willen ons dit en dat doen,
maar we zullen ze wel leren." Bevorderlijk voor de eendracht
in dorp en zelfs in gezinnen was een en ander niet. Moei-
lijkheden bij processies en stoeten. Gelukkig bleef het al-
leen maar bij boze woorden. Op de vuist zijn de aanhangers
van beide partijen nooit gegaan. De fanfare is ten onder
gegaan aan de grote crisis.
Het succes van het muziekgezelschap bij de verschillende
concoursen en de sympathie die de muzikanten ondervonden
bij de Gronsveldse burgers met hun optreden bij blijde ge-
beurtenissen, waren een stimulans voor een hecht vereni-
gingsleven. Het was het ideale klimaat waarin ook andere

Grote Bronk 1939. Bronkmaandag. Harmonie in klein tenue. Frans Waber trekt

de grote trom.
V.1.n.r. Zjaak Bisscheroux, Pieke Waber (post), Ber Waber (zoon Pieke), Zjef
Janssen, Se! Segers. VoOr rechts: Frans Waber (won Pieke).

72

1935. Achter v.l.n.r. Zjeng Mans, Zjef Hayen.
Voor v.I.n.r. fop Heijnen, Ber Spronck, Mathieu Martin, Zjeng Jacobs.

uitingen van artistiek kunnen konden ontstaan, zoals een
zangvereniging en een toneelclub. Van de zangvereniging is
alleen bekend dat ze er geweest is. De toneelclub heeft
wat meer sporen achtergelaten. Laat het dan niet allemaal
cultuur met een grote C geweest zijn, dat de mensen er ple-
zier aan beleefd hebben staat vast. Het was de enige ont-
spanning in een radio- en tv-loos tijdperk, waarin alleen
maar plaats was voor hard en zwaar werk.
De toneelclub begon eenvoudig, misschien in 1897, toen er
voor 57 cent een toneelstukje werd gekocht. Deze uitgave was
drie jaar later al gestegen tot f 8,50: de helft voor stoe-
len, piano, vlaggen en de kapper, de andere helft voor bier:
40 liter. De zaak ging steeds beter. In 1901 kwamen nieuwe
gordijnen: het was per slot van rekening het jubileumjaar.
De toneelclub stak f 176,91 in de feestviering. We hadden
natuurlijk graag geweten wat er gespeeld werd. Veel gegevens
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hebben we niet, maar zoveel kunnen we er toch uit destille-
ren, dat er veel tranen en ontroering moeten zijn geweest.
Arme mannen opgeborgen in sombere gevangenissen (1903).
Tussen haakjes, dat cachot kostte f 1,-, wat natuurlijk niet
op een afstand viel te zien. Leiter-Nijpels in Maastricht
leverde dit soort toneelstukken voor f 2,50.
In 1904 werd "Drieske, de scharenslijper" voor het voetlicht
gebracht. Drieske hoefde niet bang te zijn dat hij door het
toneel zou zakken, want er was voor f 5,12 aan nieuwe plan-
ken vertimmerd. Er schijnt zelfs een toneelwedstrijd te zijn
geweest in 1906, waar voor f 12,- aan prijzen uitgegeven
werd. Na tien jaar gingen de spelers aan kwaliteitsverbete-
ring denken. Er werden drie leden naar Maastricht gestuurd
om daar de "kemedie" bij te wonen en de kunst van het to-
neelspelen af te kijken.
De nieuwe zaal werd ingewijd met "De pauselijke Zouaaf". Het
werd een kasstuk. Drie weken lang opgevoerd! Telkens uitver-
kocht. Eckelrade, Rijckholt en Eijsden liepen ult. Drie we-
ken was Gronsveld het culturele middelpunt van de wijde om-

V.1.n.r. Zjir Doyen, Zjef v. Caldenborgh en Emile Smeets (burgemeester) bij de
koffietafel t.g.v. het koningmeisteken van Louis Huveners in 1953.
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geving. "Giftige" volgelingen van Garibaldi, de vijand van
de paus, raakten slaags met de verdedigers van de pauselijke
vrijheid. De dapperste viel op het veld van eer. Een heuse
engel uit Gronsvelds dreven zingt hem een afscheidslied toe
op zijn sterfbed. Het publiek zat te "jinken" van ontroe-
ring, zelfs de burgemeester. Het was ook om te "jinken",
luister maar:
"Een zegetocht is de uitvaart van de braven
den martelaar wijdt men veel droef geween.
Is het lichaam in de aarde mooi begraven
zijn ziel stijgt op naar Sion heen.
Leve de Paus"

En telkens wist Emiel van den Boom n andere spektakelstukken
op de planken te krijgen.
Het samen repeteren, zelf maker' van toneelrequisieten, het
opbouwen, etc. leverden vaak gezelligheid op en kweekten sa-
menhorigheidsgevoel aan. Dat was dan ook de grate verdienste
van het toneel van de Harmonie.
De Harmonie mag als vereniging een antwoord zijn op de uit-
daging gemeenschappelijke waarden hoog te houden. Ze mag
zich daarbij gesteund weten door een 150-jarige traditie.

Sectie Historie
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Het koningszilver en chronogrammen

Een oud gebruik in ere hersteld

Wat het koningszilver is, weet iedere Gronsveldenaar, wat
chronogrammen zijn, is wellicht minder bekend. Een chrono-
gram is een spreuk, een versregel, een wens, of een andere
korte tekst die het jaartal bevat waarop het betrekking
heeft. (Chronos is het Griekse woord voor tijd.) Op het
koningszilver komen verschillende chronogrammen voor.
Om precies te weten hoe een chronogram eruit ziet, en wat
het voorstelt, zullen we de tekst van de koningsplaat van de
huidige koning van de schutterij eens nader bekijken. Zie
foto 1. Op de rand van de plaat staat het volgende:

* Cor segers . gronsVeLD . grenaDIer roDe peLoton
zeVen X zeVen sChoten Later . konIng sChUtterIJ *

Deze tekst is een chronogram. Wat meteen opvalt, zijn de gro-
te hoofdletters, soms midden in de woorden. Dat zijn niet zo
maar willekeurige letters; het zijn letters die Romeinse
cijfers voorstellen. Om die Romeinse cijfers gaat het als we
het over chronogrammen hebben. Tellen we die cijfers op, dan
komt er een getal uit dat het jaartal is waarop de spreuk
betrekking heeft. In ons geval is dat 1984, omdat Cor Segers
toen koning van de schutterij werd.
We kunnen dat als volgt uitrekenen. Alle letters die groter
zijn dan de andere stellen Romeinse cijfers voor. Die Ro-
meinse cijfers stellen weer de volgende getallen voor:

Daarbij komen nog de volgende letters:

Dus ook:
IJ = 2

In een chronogram zijn het alleen deze letters die meetel-
len, en ze tellen ook altijd mee als ze voorkomen. We mogen
er dus geen overslaan. We moeten ze bovendien afzonderlijk
optellen, dus XI = 11, maar ook IX = 11 (niet 9).

Foto I. De jongste plaat van het koningszilver. De plaat is ontworpen door de
beeldhouwer Hank Beelenkamp. Het chronogram is gemaakt door Piet van Cal-
denborgh.
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M = 1000
D= 500
C= 100

L= 50

X= 10

V= 5

1= 1

W = V + V = 10
U=V = 5

J = I = 1



I'1

Bekijken we nu het chronogram van Cor Segers, dan zien we de

Is dit nu een modern grapje? Neen, dit grapje is al eeuwen
oud. Chronogrammen zijn van de Arabieren afkomstig, en ze ko-
men in veel talen en culturen voor. In Europa kennen we
chronogrammen vanaf het jaar 1200. In de 16e, 17e en 18e

Foto 2. De oudste plaat van het koningszilver met chronogram (1718).
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eeuw waren ze echt in de mode. Er was geen bijzondere ge-
beurtenis of er werd, bij wijze van felicitatie of aanden-
ken, een chronogram gemaakt.
Een bijzondere gebeurtenis in Gronsveld is het vogelschie-
ten, en het koning of keizer van de schutterij worden. Een
dergelijke gebeurtenis leende zich bij uitstek voor een
chronogram. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat
we chronogrammen tegenkomen op het koningszilver van de
schutterij.
Het vroegste chronogram dat we op het koningszilver aantref-
fen is van Jacob Berchmans. Toevallig is dat ook de oudste
plaat die we nog hebben. Zie foto 2. Het luidt:

* aqUILa LUnaM DeVICIT *

De naam Jacob Berchmans hoort er zelf niet bij, omdat daarin
de c van Jacob en de c en m van Berchmans niet groter zijn
dan de andere letters. We hoeven helemaal geen Latijn te
kennen, of te weten wat die spreuk betekent, om toch uit te
kunnen rekenen uit welk jaar hij is. We hoeven alleen de
grote hoofdletters van de spreuk op te tellen. Telt u maar:
1 x M = 1000
1 x D = 500
1 x C = 100
2 x L = 100

3 x V = 15

3 x I = 3

Samen 1718

Jacob Berchmans was dus koning in 1718. Het jaartal zelf
komt niet op de plaat voor (dat is juist de grap van een
chronogram). De vertaling luidt: "De adelaar heeft de maan
verslagen." Vermoedelijk heeft deze uitspraak betrekking op
de gebeurtenis in dat jaar dat het Duitse keizerrijk (ade-
laar) de Turken (maan) versloeg. Hieruit kunnen we overigens
afleiden dat ook in die tijd het Europese politieke en mill-
taire gebeuren niet aan Gronsveld voorbij ging. Gronsveld
maakte in 1718 als vrije heerlijkheid deel uit van het
Duitse keizerrijk.
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volgende Romeinse letters:
3 x D (gronsvelD, grenaDier, roDe) = 3 x 500 = 1500

3 x C (Cor, sChoten, sChutterij) = 3 x 100 = 300
3 x L (gronsveLd, peLoton, Later) = 3 x 50 = 150

1 x X (X = maal) = 10
3 x V (gronsVeld, zeVen, zeVen) = 3 x 5 = 15

1 x U (schUtterij) = 5

3 x I (grenadIer, konIng, schutterIj) = 3 x 1 = 3

1 x J (schutteriJ) = 1

Samen 1984



Dezelfde Jacob Berchmans heeft nog drie chronogrammen laten
maken. Twee daarvan staan op de achterkant van dezeI\ fde
plaat. Zie foto 3:

fortUnae DILUCULUM * (= 1721)
ConCItaVIt InVIDIUM * (= 1719)

Deze twee chronogrammen vormen samen een spreuk.: "Het
gloren van het fortuin - heeft de afgunstige geprikkeld."
Dit betekent zoveel als: Toen ik geluk had, waren veel men-
sen jaloers op mi.]. De beide chronogrammen zijn dus in 1721
gemaakt. Jacob Berchmans is drie maal koning (en dus keizer)
geweest, in 1718, 1719 en 1721. We kennen geen plaat van hem
uit 1719. Wel heeft hij in 1721 nog een aparte keizersplaat
laten maken. Daar staat het derde chronogram op:

ter reX CaesarqUe berChMans DonaVIt * (= 1721)

Foto 3. De achterkant van de oudste plaat met twee chronogrammen (1719, 1721).

80

Dit chronogram betekent: "Berchmans, driemaal koning en
(dus) keizer heeft gegeven" (deze plaat).
Een ander chronogram op het koningszilver is van Hubertus
Schrijnemaekers:

* DetULIt aUgUstUs nUnCest faCtUsqUe trIUMphos * (= 1792)

Het betekent: "Heeft triomf behaald en is keizer geworden."
Er zijn ongetwijfeld meer chronogrammen geweest op verloren
gegane platen. Chronogrammen waren immers gebruikelijk in
die tijd.
Met het chronogram op de plaat van Cor Segers is dus in fei-
te een oud gebruik in ere hersteld. Het chronogram is ook
gebeeldhouwd in de kast die Cor met Koningmeisteken door de
dorpsgemeenschap werd aangeboden. Zie foto 4. De kast kent
verschillende gebeeldhouwde panelen met voorstellingen die
te maken hebben met de schutterij. De kast staat te pronken
in zijn woonkamer. Wie wil komen kijken, die mag dat. Even
opbellen naar Cor.

err

Foto 4. De kast geschonken door de dorpsgemeenschap aan de huidige koning Cor
Segers.
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pLaUDIMUs CUnCtI *

Het betekent: "Wij klappen allemaal." Het werd gemaakt bij
de installatie van pastoor Meijers op 23 juni. Het jaar kunt
nu zelf uitrekenen. Chronogrammen komen voor in oorkonden,

in gevels van gebouwen, en op allerlei plaatsen waar we men-
sen willen herinneren aan een specia1e gebeurtenis. Als u in
Gronsveld ooit een chronogram tegenkomt, dan kunt u dat la-
ten weten bij de redactie van ons periodiek.

Wat heeft dit artikel nu met het 150-jarig bestaan van onze
Harmonie te maken? Het was vroeger gebruikelijk een chrono-
gram te maken bij een bijzondere gelegenheid. Het 150-jarig
bestaan van onze Harmonie is zo'n bijzondere gelegenheid.
Een chronogram is dus zeker op zijn plaats:

konInkLIJke harMonIe Van gronsVeLD, stIChtIng grUeLes
Wenst U tWee eeUWen Van LUIsterrIJke Jaren VoL appLaUs *

Piet van Caldenborgh

De hermenie

Wie v'r joonk waore
wow v'r ouch gen bie de sjottery.
Es dy beg6s te eksersere,
daan rammelde Os pry.

Pa zaag: "E gewer deit eleng mer paaf
en kent eleng mer dat.
Meh op 'n instremeent huurs te
of te sjpats of verdreet hebs gehad.

Es vir op de kerkfer sjtoen,
vuur de doeje te herdeenke,
zeen ich d'n havven tied geng noet mie,
doerdat myng °age begenne te bleenke.

Daan deenk ich aon dy van de hermenie,
die wat nog gen wolle, meh ze rOste hie.
Veus, de Roes, Pa, Bei-, Frans en Hellemie,
hon gaans leve waore ze debie.

Es bekaans aal gedoen es,
(ich been geinen hellige wie d'r wet),
meh weird op 't end nog 'nne vaderons gebejd,
daan deenk ich aon dy en bej ich met.

Es vuur oonder d'n offergaank
sjpuelle veur op de koer,
been ich gruutsj es de sjeitte
aachter Os dm loupe, em n en aal oer.

Loor mer oonder de persessie, es de aachterwach sjut,
Behalve op het koningszilver kennen we in Gronsveld nog een nao de keu, dy versjrikke zich toch.
chronogram. Het luidt: Meh

met
es de hermenie sjpeult,
de sjtuts len de loch".

begenne ze te byze,
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't Es allemaol plechtig,

de huurs geinen hooste of kalle,
want de hermenie sjpeult "Judex",
de instremeente sjalle.

Es aal dan aofgeloUpen es en vuur goen nao boete
vuur Os weer op te sjtelle,
zuuste mennigein z`nne neusdook wegdelije
en sjteit ekerein zich get te vertelle.

De huurs dan hie en dao: "De hermenie sjpeulde weer sjoen,
ze hebben 't weer good gedoen"
Wat zoaw toch m6tten doen,
es as hermenie fleet mie zoeiw besjtoen?

Jacques.
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Zjaak z'n hermenie

't Waor ien 't jaor nuagetienz4senviertig dat Zjaak van J6p
met nog dryentw4ntig aander lierlinge bie Zjeng van de Roes
z'n ieste mezieklesse kreg vuur de hermenie.
Zjeng zat e bord met noetebaalk op de kuakekas en perbeerde
twie kier ien de wek veerentw4ntig joUnges get solfesjlesse
bie te bringe. Dat waor 'n hil gedoons. Tieneke mos met he-
lepe vuur ry droonder te hawe, wat heur good aof goang. Wao-
re de joanges te vreug dao, dat Zjeng nog _len 't veld waor
of Poel, 't perd, aon 't vore, daan reep Tieneke hon ien en
beg6s de roezekraans te beje vuur ze sjtel te hawe. Meh dat
blef neet bi6 eine, dao kaom altied nog 'nne nao: vuur
kraanke, vuur 't veld, nog 'n tiensje vuur Poel en zoe mie
(oe daan ouch nog de litteny van allerhellige aachter kaom).
Wie ze 't instremeent hawwe sjtoOng Zjeng drop dat ze bie
hdn oefende. Wie eine van de lierlinge 'ns 'nne kier weer
niks gelierd haw en mejnde zich droet te hoawe met: "Ich
ken neet sjpudle, ich heb zjus 'nne zoeren appel gete",
woerd 'm de wach aongezaag. Nog eine kier en 'r kos bie hOn
blieve.
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Nao welke van te vure bie Zjeng oppe mestem te hebbe geoefend
goeinge ze nao 'n haf jaor vuur d'n ieste kier met de perses-
sie. 't Ieste tenuu van Zjaak waor 'nne hermeniesjas de 'm
veul te groet waor, met 'n brotljn flotsbrook. Her waor e
seeraod vuur de sjtraot. Zoe het lang met de kop op de
kneje, zoedat Pie van de Pos zich fleet aon de sjteunder
sjteet, de dikke trom getrokke. 't Waor mie trom es maan.
Zjaak z'n ieste oetsjtepke waor wie de hermenie twie daog
nao 't oerlogskerkfer oppe Grebbeberg waor gewes, met 'n e-
paort bezeuk aon 't graof van Matjeu Roeze (Jet Riekelt. Wie
ze dao ien 't sjtadion oonder 'nne rugbiewedstrijd hawwe ge-
sjpeuld, waor dat vuur Zjaak 'n gaanse belevenis. Zoewaol es
dat, vuur ze len Remen waore, Zjeraar van de Witte sjtiekem
de boeteramme van Wen? BOrymans haw opgete. Vuur to sjlaope
waore ze bi6 partekeleer iengekwarteerd. Wie Jep en
Zjaak nao hen gashoOs gotinge en dy vrotlw de deur oepe doeg,
heef dy de han ienein en woOw hen fleet ienlaote. Wiezend nao
de plOime van de zjakkoo reep ze:"Jullie hebben toch zeker
geen vlooien" Zjaak sjleep met J6p sgome ion 'n eipersoens-
bed. Wie dat fleet te good goOng zaag J6p: "Zjaak, lek dich
met de kop aon min veuj, daan hebs te mie plaots" Dat ge-
doen reep J6p: "Nondezjoaw Zjaak, hebs te d'n veuj fleet ge-
wase?" "Jewaol pa, dat zien dy vaan uch, ich ruuk 't ouch"
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'nnen Aandere kier het de hermenie op It Belsj ion Hoei met
de persessie geloape. Sjoones maste ze wir doer hil Hoei
loupe met de joonkheid oe hie eker mennemeent of gedeenk-
sjtein met 'nnen drappoo woerd gezjwejd. Gaans haw Zjaak de
rot neet oetgeloape. 'r Vertrooj zich op de keenderkepkes en
kes neet mie good loupe. Met Zjir van Graatsje wgor 'r 'nne
kaffee iengegaange en dao gewaach tot de hermenie truk waor.
Nao 'nnen hillen tied zien ze dao met hen twieje oonder d'n
érm oet koeme. Zjaqk zozing en sjpraok vloeiend fraans. Dat
daag 'r temenste. Eigelik zit len e glgos beer ouch mie kaal
es iOn viOf broejer. Doedmeuj m6ste ze saoves nog e konzer
geve. Rieke van te vure hawwe ze gerippeteerd op de Barbeson-
ne en aander sjtekke. Dat konzer goeing op ze Belsj. De kejos
laog vlak neve de mualekes die volop driejde. Vlak drater
leep d'n trein. 't Braach waol ejnige frang op dy de herme-
nie good keis gebruke.
't Es fleet eleng rippetere, meziek maoke en sjpats bie de
hermenie. Es e lid sjterf wOrd 'r met de hermenie nao z'n
leste resplaots braach. len de kerk sjpuale ze Andante of
aandere passende meziek. Van de kerk nao de kerkef kleenk de
doejemarsj. Naodat de vuurzitter aon 't graof het gesjproeke,
mak ekere muzekaant e kriiiske met wiewaoter en saleweert. De
tradisie welt dat zich nao de begreffenis Lint word ge-
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droonke es leste ier aon h6nne kammeraod oe ze jaore bie of
neve hebbe gezete.
Bie Jap waore ze met vief maan bie de hermenie. 't Waor 'n
echte hermeniesfemielie. 'nne Groete weens van Zjaakes dat
zich mie joLing luij opgeve es lid, zoedat ze mie peunte hoe-
le op kongkoer. Zek mich fleet: ich heb gel gehuur. Ekerein
kent debie."Zit 'nne fluetketel mer lang genag op 't vuur,
dan mak 'r nog meziek", besjloet Zjaak. Groeselt zoonder her-
menie besjteit fleet. Hiebie deenk ich aon fieftig en mie jaor
getroLlwd, ieste kemunie, voetbalklup of aander verejniginge
dy kampejoen werde. B6rgemeister of noilwe pesjtoer ienhoele,
persessie of aander gebeurtenisse. ien 't bezeunder deenk
ich aon de sjottery. De hermenie es eigelik de vroilw van de
sjettery, of de menk dat 't aandersem es, de driejt 't mer
6m, dat maks niks oet.

Hermenie, hil Groeselt en Riekelt weens uch sukses en per-
fiesiejat met eur honderdfieftig-jeurig besjtoen.
Bedaank vuur aal wat d'r vuur de gemejnsjap doot.

GUS.
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De sjellebtlim

In de loop der eeuwen ontwikkelde zich uit primitieve en
vaak onhandige voorwerpen de huidige prachtige muziekin-
strumenten. We moeten bij die instrumenten dan ook niet den-
ken aan uitvinding na uitvinding, maar meer aan een geleide-
lijke historische ontwikkeling.

Uit de rieten panfluit en langtluit groeide de gehele hout-
blazersgroep (met inbegrip van de saxofoon). Uit de dier-
hoorn, schelpen en dergelijke ontstonden de koperinstru-
menten. Aan houtblokken, gespannen dierhuiden en rammelende
vruchten danken wij het slagwerk.
Een uiteenzetting over het ontstaan en functioneren van al
die instrumenten (binnen de Harmonie) zou een compleet boek-
werk worden en daarom beperken we ons in dit artikel tot een
bijzonder instrument.

1-bog boven de Harmonie uitstekend, trekt het rinkelend en
glinsterend de aandacht: de schelleboom.
De schelleboom is afkomstig uit Turkije. Dat land had sinds
1360 een infanteriecorps dat hoofdzakelijk bestond uit jonge
Christelijke onderdanen van de sultan. Ze werden eerst gron-
dig omgevormd tot echte Islamitische Turken en vervolgens
naar Europa gezonden om daar allerlei gebieden te veroveren.
Ze werden Janitsaren genoemd, afgeleid van het Turkse "Yeni
tseri", dat "nieuw leger" betekent. De Janitsaren hielden er
een eigenaardig soort muziek op na. Maar de vreemde uitheem-
se, vaak bizarre geluiden maakten in de_veroverde gebieden
toch indruk. Zodanig dat nieuwe melodieen, andere ritmen,
maar vooral onbekende instrumenten in die streken geintro-
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duceerd en gebruikt werden. Een van die instrumenten was de
schelleboom. Het was een stok met bovenaan drie Turkse halve
manen, waaraan vele belletjes werden opgehangen. Door het
heen en weer bewegen of schudden van die stok begonnen de
belletjes vrolijk te rinkelen. Lange tijd is de schelleboom
een modeverschijnsel geweest maar langzamerhand verdween hij
uit de gelederen van de muziekgezelschappen.
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'Drappoo' en 'sjellebaim'. V.I.n.r. Wally van de Weerdt, Jan Vaessens, Pier-
re Sehrunemaekers. Pinksteren 1958.

Pat was ook bij de Harmonie van Gronsveld het geval maar ge-
lukkig functioneren tegenwoordig bij bijzondere gebeurtenis-
sen (zoals bij Grote Bronk) die twee mooie en bijzondere
instrumenten weer binnen het corps.

Piet Spronck
John van de Weerdt
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Foto

Zjeng Roosen
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Ken d'r lion nog?

Johannes Hubertus Roosen, geboren in Gronsveld op 11 febru-
ari 1887. Zijn ouders waren Pierre Roosen en Magdalena
(Lien) Jacobs, beiden uit Gronsveld.

Hoeve Het Broek, ouderhjk huis, thans arch itectenbureau Saajn.

Zijn jongste jaren brengt hij door in het huis waar nu de
familie Hanssen woont (Rijksweg 71). Hij is de enige zoon,
wel zijn er nog vier dochters. Zjeng gaat in Gronsveld naar
de lagere school als de famine verhuist naar de monumentale
hoeve "'t Broek" thans architectenbureau Satijn.
Moeder Lien staat bekend als een zeer propere boerin. Als de
kinderen 's avonds binnen zijn gaat zij buiten op de stoep
achter het huis de klompjes schuren. Zij doet dit elke avond,
met een sjtruuwesj en meleger en zo grondig dat Pierre wel
eens mort: "Je moet ze nog maar wat vaker schuren, dan zijn
ze nog sneller versleten", zegt hij dan. Als er een bedelaar
aan de deur is geweest, (dat gebeurt vrijwel dagelijks in
die tijd) en deze heeft tegen de deurpost geleund, staat
Lien vijf minuten later het houtwerk af te wassen.
Als Zjeng 11 jaar is gaat hij bij de Harmonie, zijn leer-
meester is Nikkela Janssen. Al snel blijkt dat hij over een
buitengewone muzikaliteit beschikt. De toenmalige directeur
Emiel van den Boom n raadt hem aan om naar het conservatorium

in Luik te gaan.
Als Zjeng dit aan zijn vader vertelt reageert deze zeer re-
soluut. "Als je nog een keer met zo'n smoesjes aankomt ga ik

95



met je piston naar het houtblok en sia het in honderdduizend
stukken".

Aangezien zo'n dreigement serieus genomen diende te worden
zou Zjeng bier nooit meer op terugkomen. Echter zijn liefde
voor de muziek werd door dit soort tegenslagen alleen mar
intenser. Wel ziet hij in dat hij boer zal moeten worden.

Militair Jan Roosen (Garde Grenadiers, Scheveningen 1917)

Aangezien hij enige zoon is zal hij zijn vader moeten opvol-
gen. Na het werk op het veld of op de boerderij, oefent hij
elke avond enkele uren op zijn piston. Op zomeravonden zit
hij dan vaak buiten. Boven in het dorp zitten dan mensen bui-
ten te wachten tot hij gaat spelen. De gesprekken verstommen
en men luistert naar de muziek die daar beneden, van achter
"de wyjerte" de avondstilte zo aangenaam verbreekt.
In 1923 trouwt Zjeng met Hubertina, Catharina, Maria (Tie-
neke) Pleumeekers en gaat wonen in het huis van haar tante,
Rijksweg 38 (nu bewoond door kleinzoon Piet Houten). Enkele
jaren later gaat hij weer op hoeve "'t Brook" bij zijn vader
wonen, om het bedrijf over te nemen. Drie jaar later wordt
de boerderij, die eigendom is van een Roermondse mej. Van
Cruchten echter verkocht.
Het lukt hem niet deze te kopen en dus moet hij opnieuw ver-
huizen. Hij gaat nu voorgoed terug naar het huis van
Pleumeekers, waar hij ook de eerste jaren van zijn huwelijk
woonde. Een volgende Legenslag treft hem wanneer veel van
het land, dat hij in pacht heeft, wordt verkocht. Hij moet
dit land na de oogst, zonder schadeloosstelling laten liggen.

Op de 'Wyjert' met het paard Frits.
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In 1936 verliest hij bij een ongeval met houtzagen de midden-
vinger van zijn rechterhand. Tevens wordt de duim zo geraakt
dat hij deze niet meer kan bewegen. Hij moet nu elke nag
voor behandeling naar het ziekenhuis (Calvarienberg)L Zo
gaat hij dus weken lang dagelijks te voet naar Maastricht
en terug. Hoewel hij toch al geen geboren optimist is over-
wint hij deze tegenslagen vrij goed.
Voor zijn plaats in de Harmonie betekent het echter dat hij
een ander instrument moet gaan bespelen. Hij kiest voor de
"Bugel" omdat hier de ventielen verder uit elkaar liggen.
Hij speelt nu met drie vingers: pink, ring- en wijsvinger.
Door eindeloze oefening leert hij dit zo goed dat hij zelfs
met zijn handicap de solopartijen kan spelen.

1916. V.I.n.r. Net Roosen (Pleumeekers), Hubertien Spronck, Liza Roosen
(Spronck), Zjeng Roosen, Maj Roosen (Jaspars).
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Bronkmaandag 1923. Zjeng dirigeert de harmonie (midden foto).

Hoewel hij geen professionele muziekopleiding heeft is hij
voor de Harmonie van onschatbare waarde. Behalve gewaar-
deerd muzikant is hij bestuurslid, penningmeester van 1923
tot 1948. Van 1948 tot 1954 onderdirecteur en opvolger van
Nikkela Janssen. Hij schrijft op bestaande muziek zelf de
tweede partijen en leidt 30 jaar lang de nieuwe leden op.
Heel wat muzikanten van onze Harmonie, onder andere Zjille
Spronck, Zjaak Heynen en Giel Pinckaers leren van Zjeng
Roosen de eerste beginselen van de muziek.
Dit gebeurt bij Zjeng aan huis in de achterkeuken. Als de
leerlingen wat vorderingen hebben gemaakt steekt hij met
hen de straat over en gaat bij Zjang Mingels in de zaal ver-
der. Ook dirigeert hij de Harmonie bij afwezigheid van di-
recteur Hautvast. Voor een repetitie laat hij alles in de
steek. Het is wel eens gebeurd dat, toen een van zijn koeien
moest kalven, hij toch niet thuis bleef maar tegen zijn Tie-
neke zei: "Gaank mer 'nnen hoele, want ich mOt nao de herme-
nie." Ook als boer toont hij zijn Handers" zijn. Zo is hij
de eerste die een kar heeft met luchtbanden. Hij had een ach-
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teras van een oude vrachtauto bij Wm Vaessens zien liggen
en deze zelf mee omgebouwd tot een "sjlaogker".
Aanvankelijk wordt hierover gelachen, maar al gauw ziet men
de voordelen van de veel bredere luchtbanden in. Binnen en-
kele jaren zijn de houten wielen met ijzeren hoepels zo goed
als verdwenen. Ook ontwikkelt hij een gecombineerde dorsma-
chine-wanmolen. De dorskast op zolder en de wanmolen in de
stal eronder. Zo gaat het koren via een gat in het plafond
in een keer uit de dorskast in de wanmolen, hetgeen veel on-
nodig werk bespaart. Met zijn zoon Piet bouwt hij in de ja-
ren vijftig een oude T-Ford am tot tractor. Door een kleine
montagefout gaat de tractor echter naar links als het stuur
naar rechts wordt gedraaid. Het was niet zoveel moeite am
dit euvel te verhelpen maar Zjeng vond dat niet nodig. "Dat
went wel" zei hij en dat was oak zo. Een bijkomend voordeel

40-jarige bruiloft. Zittend v.l.n.r. Jeannette, Zjeng, Tineke, Piet.
Staande v.l.n.r. Willy, Lene, Ber, Miet.

Burgemeester E. Smeets speldt Zjeng de ere-medaille behorend bij de orde van
Oranje Nassau op. De andere personen zijn v.l.n.r. Jean Reintjens, Haj Goes-
sens, Frans Spauwen.

ww7, ook nog dat niemand het "trekkertje" kwam lenen want
buiten Zjeng kon er niemand mee rijden.
Ook ontwikkelt hij nog een kleine dorsmachine die gemakke-
lijk vervoerd kan worden. Hiermee gaat hij"bij andere boeren
dorsen, onder andere bij Zjeng Wolfs en Zjeun Mingels. Met
deze dorpsgenoten praat hij oak graag over muziek en met
name over de Harmonie. Via de Harmonie doet hij oak veel
voor de toneelclub. Zo speelt hij onder andere in "De trom-
petter van Sackingen", "De Zwarte Ridder", "Twee Wezen"
en "Jeanne d'Arc". Als trompetter moet hij te paard het to-
neel op. Dit was door regisseur Zjang Mingels al eens eerder
uitgehaald, maar deze keer is het een bijzonder zwaar paard.
Zjeng Jaspars zegt hierover: "Het was de zwarte Oldenburger
van Zjoke Reintjens, die woog minstens 2000 kilo, die van
Berke van den Boom n (Jeanne d'Arc) was daar maar een pony
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tegen". Omdat er ook nog 50 man op het toneel moeten, laat
Zjang de vloer stutten. Alles verloopt goed en als Zjeng te
paard het toneel verlaat, tilt het dier eerst nog eens zijn
staart op en deponeert een flinke hoop tussen de spelers.
Dit tot groot vermaak van de stampvolle zaal. Ook zingt
Zjeng in duetten en trio's in "De gemoedelijke terechtstel-
ling" en "De kleine republiek".
Later wordt hij lid van het Kerkelijk Zangkoor en dirigeert
het maagdenkoor bij de Heiligdomsvaart en Mariacongres in
Maastricht. Als men hem vraagt de leiding van het koor op
zich te nemen, durft hij dat aanvankelijk niet aan. Hij
twijfelt dan aan zijn eigen kunnen aangezien hij hier voor
geen opleiding heeft gehad. Hij neemt de uitdaging uitein-
delijk toch aan.
Intussen speelt hij in de Harmonie hoorn. In 1956 stopt hij

125-fang bestaan van de harmonie 1960. Het toenmalig bestuur. Staande v.l.n.r.
Willy van Baal, Jo Spronck, Miele Goessens, Piet Roosen, Zjef van den Boom.
Zittend v.l.n.r. Zjef van Caldenborgh, Jot) Hetjnen, Zjir Doyen, Jean Reintjens,
Zjeng Jacobs, Zjeng Roosen.

125-jarig bestaan van de harnionie 1960ljeng te midden van de ander .e jubilaris-
sen. Zittend v.l.n.r. Ber Spronck, Zjeng Jacobs, Zjeng Roosen, Zjir Doyen, fop

Zjeng Mans.
Staande v.l.n.r. Frans Starren, Ber Pinckaers, Hellemie Lebens, Giel Pinckaers.
om gezondheidsredenen zijn activiteiten in de Harmonie en
wordt enkele maanden later erebestuurslid. In 1960, bij het
125-jarig bestaan van de Harmonie, wordt hij, ruim 50 jaar
lid zijnde, onderscheiden met de eremedaille in de orde van
Oranje-Nassau. Hij ontvangt van zijn Harmonie de eremedaille
in goud vanwege zijn trouw en grote verdiensten voor het
corps. Van de R.K. Nederlandse federatie van muziekgezel-
schappen ontvangt hij als waardering voor zijn activitei-
ten op muzikaal gebied de gouden draagspeld met smaragd.
Vele malen bezoekt hij het Wereldmuziekconcours in Kerk-
rade. De laatste jaren laat zijn gezondheid dit echter niet
meer toe en moet hij zich tevreden stellen met het beluis-
teren van uitvoeringen op de radio.
In zijn laatste uren droomt hij dat ze in de hemel met mu-
ziek op hem wachten. Hij slaapt rustig in op 4 juni 1966.

Wally van de Weerdt
Claire Roosen
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