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Voorwoord redaktie

De afgelopen maanden is onder de weergeleerden de strijd
opnieuw opgelaaid over de vraag of het nu warmer wordt
door het broeikaseffect, of dat we toch naar een nieuwe
ijstijd toe gaan. Dat laatste heeft er alle schijn van. In
ieder geval weten we weer wat een gewone "Hollandse zomer"
is.

Veel aandacht in dit nummer voor 14 september 1944. Jan
Weertz doet verslag van de bevrijding van Rijckholt en
Gronsveld, alsof hij er zelf bij was geweest. En dat
laatste bedoelen we als compliment.
We gaan met Gus en met Berke naar de "bewaorsjaol", en met
Leon Olislagers nog even naar "KObbes".
Weer interessante artikelen, weer veel foto's, en weer een
omvangrijk nummer.
Ons tijdschrift blijft gedijen, ijs en weder dienende.

De redaktie

Bij de voorpagina

Gronsveld±1950. De werkplaats van Ber en Pie Mm gels, links op de foto, en het witte
huis dat daarachter nog net zichtbaar is, zijn in 1958 afgebroken.
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Berke geit nao de bewaorsjaol

Berke waor de zesde oet e gezen van aach keender: vief
joUnges en dry meitskes. 't Waor e kleisper menneke. Nao
de nudige weke ien de lodpwaoge geoefend te hebbe, ices her
nao 14 maond toch loUpe.'t Kaksjteulke waor her
oontgreujd. Met levertraon en sokkerklotsjes waor her toch
aad en groet gen6g woerde vuur nao de bewaorsjaol te goen.
Dao m6s her niks van hebbe. Zusters met groete kappe op
haw her al 'ns gezien, meh dy koste Ileum fleet bevalle. Wie
her nao de bewaorsjaol goang haw ze ma geinen tied vuur
ileum te bringe.'t Waor maondig, dus waasdaog. Daobie m6s
Pluto, d'n hoond, nog gewase werde en 't hdiske.
oetgedraoge. 'n Awwer zusterke, Fien, braag 'm, met ze
zusterke Lieske dat ouch nog op de bewaorsjaol zaot.
Buukenterre waor 'r met gegaange. Wie ze aon de sjaol
waoren aonkoeme, zaag zuster Paterna tienge Lieske: "En
Lieske, hoe beet je broertje?" "Berke", zaag Lieske. "Wat
een mooie naam", zaag de zuster en wodw Berke op heuren
'arm pakke. Meh de heef en sjtaamde van zich aof. Eimaol
len de klas waor 'r sjtel. Zoeveul blaanke, gevernieste,
klejn teufelkes en sjteulkes magkden iendrOk op 'm. Her
kreg e pleutske neve Zjefke. Dat waor Zjefke Celisse. De
mieste keender hawwen e boont sjOlkske aon met lang modwe
en 'fine baand met 'nne knodp van ater. Zjefke haw 'nne
zjwerte sjolk aon, z'nne pa waor pas doed, meh dat wis
Berke neet. Her wis daan ouch neet wie her 't haw en daag
dat Zjefke e keend van de zuster waor. Dy haw ouch e

zjwert kleid aon. Wie de zuster met de keender e

Weesgegroetje gebejd haw, wat ze allemaol koste, zaag ze
dat ze allemaol hon sjoon meste oetdoen en de sjlufkes
aon. De sjoon moste ze oppe gaank zitte oonder honne
kapsjtok. Dat waor nodw vuur Berke: 'nne kabouter met 'n
heukske aon vuur 't jeske op te hange en nOmmer dry-en-
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twentig, meh dat wis Berke ouch nog fleet. Zoe 'fine sjoene
kapsjtok haw Berke neet bie hen. De zuster zaag dat ze
henne kapsjtok meste oonthawe. Dat haw vuur Berke e paor
daog gedoord, 't haw mie van die kapsjtekskes, met oon-
gever dezelfde kabouter. Daonao vies de zuster hen 't
hdiske en zaag dat, es noe eine nao de W.C. mes, her z'nne
vinger op mes sjteke en zegke: "Zuster, ik moet naar de
plee" en dat, es 'r fleet eleng k6s goer', de zuster waol
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met 'm zolaw goer'. Berke loorde zich de °age oet. Dy klejn
witte petsjes en roontelem bleenkende gel tegels. Bie eker
petsje 'n rol gries pepier. Vuur Ileum waor 't 'n aander
wereld. Bie hen waor 't haiske gaans aanders: 'n plaank
met e loek drien, de met- wit gekaalk, veur oonder de
plaank zjwert geterd. De deur haw e paor
luukskes len en ze waor broen geverf. Op mut gesjnoeje
stekke gezet sjtaoke aon 'nne ndogel aon de moer. Dao
voelt 'r zich op ze gemdok, meh hie, ien de bewaorsjaol,
waor 'r bang dat 'r ten zoe e petsje zodw valle en fleet
mie droet zoilw koeme.

Weer truk ien 't lokaal doeg de zuster ater len de klas de
kas met sidifdeure oepe en leet de keender alle sjpudlgood

zien. Sjilifdeure waore ouch nein/ vuur Berke, meh wat ien
de kas sjtodng haw her eleng mer 'ns gezien wie her bie
Vroom bie Sinterklaos waor gewes. Truk op hen plaots krege
alle keender e kiske met hodte blokke. Berke en Zjef
got:Inge 'n groete brek bodwe. Opens hoert Berke get aon de
deur en zaog e klejn, broen henneke, met 'n gezet ien z'n
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motajl, de klas ien koeme. 't Waor d'n hoond van Wackers,
de kaom de zuster de gezet bringe. Naodat de keender nog
get met de blokke gesjpeuld hawwe zaag de zuster da1A ze
aal meste opriaime en aal weer ien 't kiske doen. De zuster
bejde weer 'nne wees-gegroet en zaag dat ze heivers keste
goen. Es ze sjnoondes truk kaome, zodwe ze goen waandele.
Oppe gaank sjtotIng Fien met Lieske op Berke te waachte.
Fien heelp Berke met z'n sjoon aon doen en zaag: "En
Berke, wie voons 't?" Berke zaag: "Ich heb 'nne sjoene
kapsjtok, he?"
Oonderweg, wie ze heivers goange, wodw Berke bie Fik utiver
de graof loupe, meh dat moch 'r fleet vuur Fien. Dy zaag:
"Nei Berke, dao vels te vanaof en dao het 't e wespele-
nes."
Wie ze bie h6n kaome waor hen ma ien de moostem op de
bleik de waas aon 't ophange. Wie ze Fien met Berke en
Lieske zaog koeme, kaom ze 't moostemwegske aof. Ze haw
'nne blouwe rutekessjolk aon, ien eng haand 'n blaank-rete
waasmaandel en len de aander haand 'n bessel redyskes. "En
Berke. wie waor 't opppe sjaol?" "Dao het 't sjoen
hiaiskes", zaag Berke, "en dis noon goer' v'r waandele."
Wie Fien sjnoondes weer met Berke en Lieske nao sjaol
goüng zaag ma: "Lolap neet de weg uuver, aon dizze kaant
van de get blieve." "Jao", zaag Fien, "Berke wolaw bie Fik
utiver de graof loupe en dao het 't e wespele-nes."
Oonderweg sjtoung bie Zjef Hayen Azuur, 'nne groete
Groenendaler, ien 't puurtsje. Berke wodw 'm 'ns keure meh
Fien trok 'm len e beugske dao langs en zaag: "Laot dat,
de bit." Get wyjer trok Berke zich los, leep hie de
Barones waver de trappe en wodw bié Ber van Zjoke weer
waver de trappe loupe. le her dao aon waor, veel her waver
de maosklawwe. Fien reep: "Zuus te noe, dao hebs te 't al.
Hebs te dich pyng gedoen?" "Nei", zaag Berke, "ich veul
niks."
len de sjaol aonkoeme, \adore ze get te vreug. Berke goung
met Piet en Mat jeu van Myngels, Jean van Sjterre, Piet
Sjproonk en Zjef van Gorisse ien de zaandbak sjpuUle. Ze
goejde zich zoe void met zaand dat ze vuur de zuster al
gaw droet meste koeme. Ze klapde len heur han en zaag:
"Kindertjes allemaal hier komen, we gaan wandelen". Ze zat
ze ien 'n ry van twie en dao gm:Inge ze dan. Berke voont 't
fijn. Wie ze aon d'n °eve van Drikske Myngels kaome zaag
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Anna van Damzo: "Hie ruk 't lekker." De zuster zaag dat ze
bié Rietje Mingels e not:1w kenneke hawwe krege.
Oondertessje pagkde ze Rietje bie 'n haand en zaag: "He,
Rietje, jij hebt een nieuw broertje gekregen." Ze leep op
d'n °eve aon, nao Ber Myngels de oppe moolt zaot, dy op
heuren hoege kaant vuur d'n °eve sjtoling. Ze weensden 'm
perfiesiat, kalde e paor weurd en ze gotange wyjer. Bie
Zjef van de Kyzer sjtoung ater aon 't koaesjop 'n lang
ker met koelezek gelaoje. Door van de Molling waor zek aon
't voile dy em 'nnen iezere baand waore gesjpanne. Berke

zaag tienge de zuster: "De ken ich, de kemp ouch bie es
met koele. Mie klejner breurke Zjaoke daag ies dat her
'nne broor van Zjwerte Piet waor en dat perd es bleend,
dat zuut niks mie." "Wat erg", zaag de zuster en leep
doer.
Aon de Glorejet klapde ze e paor kier len heur han en zaag
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dat ze allemaol effekes sjtel moste zien. Ze zaag dat dao
Slivvenhier aon 't kruus holing en dat ze, es ze langs
kaome, zich e kraiske moste maoke. En dat, we van de
joanges e motske op haw, z'n mets aof m6s doen. Dat waor
vuur Berke aad flouts. Ze goange de Sjysjtraot ien. Twie
aon twie lepe ze al neet mie. Versjejje keender vloege met
Berke Bergmans bie hen op 't breer van de wej aon oe 't
perd met e vualeke sjtoang. "Dat es van Os", zaag Berke
Bergmans, terwyl 'r Annie IndeBraek op 'n zy daide dat
vuur 'm woaw goen sjtoen. Miet van Matjeu Dasse en Jes van
Drik waore aon d'n utiverkaant langs de duanehek van Zjoke
Rejnsjes kamille aon 't plukke. De Sjysjtraot waor
opgeveld met tegelkes van de Mosa. Berke daijde zich
ejnige tegelkes len z'n tes van z'nne sjolk en zaag tienge
Krit van de Kn6p: "Hie kens te fijn met sjpuale." Krit
bogkde zich en woaw ouch get tegelkes oprdope. Johnny van
Bei. van Zjoke leep ateroet en reep op z'nne bompa de neve
de weg ien de wej flattere aon 't sjprejje waor. le dat
Krit zich bogkde, leep Johnny 'm 't eunderste boeve, baank
met ze gezich len de krejje. 'r Haw z'n lup e bitteke
kepot en kegkde of 'r ien e mets hoang. Wie de zuster met
heure witte neusdook z'nne moond aofvegde en her get blood
zaog, sjriewde her nog helder.
Ze trokke wyjer em de brikkenoeve. Get wyjer es de wej van
Hoete, utiver 't knikske, sjtoang Matjeu van 't Mejeurke
met Kolla van Hoete te kalle. Matjeu met de sjtruuhood op,
z'n twie doame t'r hude van z'n boes ater ze kammezol.
Kolla leunde op de sjtiel van de gaffel en luchde 'ns aon
z'n klak wie de zuster langs goang. 'r Waor de Mover aon
't kasse, de gisteraovend met 't oonwer waor 6mgewejd. le
Nik van Mejeurke z'nne pa zaog, woaw de met 'm heivers
goen. Matjeu zaag: "Gaank noe mer sjoen met de zuster met.
Men komp dich atrein hoele." Doer d'n Haole Grach goange
ze op de bewaorsjaol aon. De zuster zaag dat ze allemaol
braaf waore gewes en dat ze allemaol e preensje krege.
Wie Berke met Lieske en Fien heivers goang, waor Toussaint
van Haj van Eudem en Merieke van Mat hie Fik op de ruuster
aon 't sjprynge. Berke leep op Toussaint aof en zaag: "Ich
heb e sjoen preensje krege." "Laot mich 'ns lore", zaag
Toussaint en vref met 'n haand utiver z'nne kop de haore
oet ze gezich. Berke woaw 'm 't preensje laote zien, meh
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ie her 't oft z'n -Le's pagkde veel 't 'm ()et z'n han de
ruuster len. "Dat his tich sjueld", zaag Berke en ze
laachte zich alle dry met bon gezich oppe ruuster. "Dao
lik 't", zaag Toussaint. "Jao", zaag Merieke, "en dao lik
ouch 'nne noster, meh dao koms te neet aon." Oondertessje
waor Fien debie koeme en zaag: "Dat es fleet zoe erg, bie
6s krys te e noaw preensje, ich heb t'rs nog gen6g."
Wie ze bie hen kaome, waor Berke ze ma ater op de sjtop
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aon 't sjtrieke. le dat Berke ze ma zaog begos her te
buuke. "Ich haw van de zuster e preensje krege meh 't es
mich len de ruuster gevalle." 'Tao hofs te toch fleet vuur

te builke", zaag ze. "Jao ma", zaag Fien, "her kryt ei van
mich." "En wat sjtoting op dat preensje?", zaag ze. "E
jaingske wat blame waor aon't plokke Len de wej, bekaans
zjus zoe eint wie Lieske les het krege, meh dat waor e
meitske", zaag Berke. "Noe kom mer len", zaag ze ma, "daan
kry d'r 'n boetram met wiemelezjem." Berke kroep op de
baank dy ater de taofel sjtaing en zaag: "Lieske kreg
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altied 'n Liga met, kry ich dat neet?" "Och", zaag ze ma,
"dat heb ich gaans verge-Le. Fien laot mich muerge draon
deenke dat v'r hon 'n Liga met geve." Ze hawwe eker e
bleke trommelke, gel van kleur , met greun en roej bieskes
en blomkes drop. Gilke, 't awwer breurke van Berke, de
oondertossje waor iekoeme, zaag: "Es 't mot dat trommelke
mer fleet geit es met miene sjpaorpot, ouch van blek en
greun van kleur, met dry groete pelikane van de Erdal
drop, dao verget d'r ouch d'n havven tied get ien te
doen." "Mich teunks, dat ich hie sjpaorpot genog heb",
zaag ze en sjOdde met de meilkkoeker Doorke, de es aachste
zich aon de taofel zat, 'nne beker meilk ien.
Berke haw nog get gesjpeuld, dat welt zegke ater z'n awwer
breurkes aongeloape, dy ien de vaort, oez ze e vas kftske
hawwe, met erde htive waore aon 't kotske sjtOkke. Zoe get
haaf zes woerd Berke gewase en kreg 'r zit-me pyjama aon.
Om 'n oor of zieve, wie z'nne pa heivers kaom van 't werk,
goung her sjlaope. Berke z'nnen iesten daog op de
bewaorsjaol zaot drop.
Twie jaor het zuster Paterna Ileum dao bewaord.

Gus
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Bedaank!
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*P.
Streekmuseu

De tentoonstelling van oude gebruiksvoorwerpen uit het
streekmuseum en de diverse activiteiten op de binnenplaats
en in de boerderij van de familie Reintjens op 19 en 20

juni kan beschouwd worden als een bijzonder geslaagd
evenement. Wellicht komt er nog eens een vervolg. Tedereen
die eraan heeft meegewerkt: "Bedaank!" Speciaal gaat onze
dank uit naar de familie Reintjens, want zonder hun
medewerking hadden we onze collectie op deze unieke
lokatie niet kunnen exposeren. De foto's geven een
impressie.

125



126

Het apparaat, afgebeeld in het vorige nummer, is een
kersenontpitter. Niet voor huishoudelijk gebruik, maar
meer voor bedrijven waar kersen in grote hoeveelheden
ontpit worden. Zelf heb ik in mijn jeugdjaren dit toestel
vaker gebruikt in de bakkerij van mijn oom, Door van de
Weerdt.
De kersen werden in de bak gelegd, en door een
draaibeweging met de handel vielen ze in de gaatjes.
Vervolgens kwamen ijzeren pinnen naar beneden en die
drukten de pitten uit de kersen. De rol met de kersen erin
draaide verder en de ontpitte kersen vielen er aan de
zijkant ult. Deze machine kregen we van mevrouw Doumen uit
Rijckholt.
Roger Dassen kreeg heel wat reacties. Onder de goede
antwoorden hebben we geloot en de gelukkige winnaar is
Philip Devue (van Mathieu) uit Heer. Proficiat Philip.
Hij kreeg van ons een boekebon.

John van de Weerdt
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Het kruis aan het Maasveld

Op de hoek van de Schaapbroekweg en de Oosterweg stond
vele jaren tegen een hoekpaal van het weiland geheel
onopvallend een zeer eenvoudig ijzeren kruis zonder
korpus.
Door de reconstructie van het wegennet ter plaatse, kon
dit kruis niet langer blijven staan. Dit leek mij een
goede gelegenheid om hier een mooi nieuw wegkruis te
(laten) plaatsen. Na overleg met de assistent-uitvoerder
van Wegenbouw Lintzen en de verantwoordelijk opzichter van
de gemeente Maastricht (Harry Sanders uit Gronsveld),
bleek dat men niet alleen akkoord ging met mijn plan, maar
zelfs bereid was zorg te dragen voor de plaatsing van een
nieuw kruis.
Nadat ik had aangegeven waar en hoe ik het kruis geplaatst
wilde hebben, heeft de wegenbouwer van kinderkopjes en
maaskeien een sokkel gemaakt, waarna Harry Sanders de
verdere afwerking en plaatsing van het kruis voor zijn
rekening heeft genomen.
De plaats waar het nieuwe kruis staat, behoort weliswaar
op dit moment tot het grondgebied van de gemeente
Maastricht, maar tot 1920 heeft dit gebied bij Gronsveld
behoord.

Velen zullen zich nog wel herinneren dat hier tot voor
enkele jaren (voor het uitbaggeren van het grindgat) een
viersprong was. Behalve de Schaapbroekweg en de Oosterweg,
was vooral de weg naar Kobbes voor Gronsveld en Rijckholt
van belang. Enkele decennia geleden was het gebruikelijk
dat er, vooral tijdens de grote vakanties, regelmatig
dagtrips werden gemaakt naar KObbes. Op deze afgelegen
plaats langs de Maas, stond toen een woonhuis met café
waar men een verfrissing of een ijsje kon krijgen.
Bovendien was er een speeltuin. Oak kon men er in de Maas
zwemmen of pootje baden. Het was toen ook mogelijk om met
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Aon de Maos bie Kobbes.

de plezierboot naar Kobbes te gaan.
Verder kan ik me ook nog herinneren dat het mogelijk was
om je hier met een roeiboot over de Maas te laten zetten.
Dit laatste zou zelfs reeds in de 15e eeuw het geval zijn
geweest. Er is een sage bekend over het parelsnoer van
Gronsveld (verteld door de beer H. van den Boomn - oud
hoofdonderwijzer). Volgens deze sage ging de graaf van
Gronsveld samen met zijn gemalin omstreeks het midden van
de 15e eeuw op bezoek bij de paters van Slavante. (Het is
bekend dat de graven van Gronsveld een vriendschappelijke
band onderhielden met de paters van Slavante). Tegenover
het klooster lag een pont die hen met bun gevolg naar de
overkant bracht. De Maas was rustig. tijdens het overvaren
boog de jonge gravin haar hoofd buitenboord en bekeek met
welgevallen haar spiegelbeeld. Plotseling raakte haar
parelsnoer dat zij om haar hals droeg los en verdween in
het water: De gravin schrok en slaakte een kreet. Na enig
nadenken zei ze: "God heeft mij gestraft voor mijnen
hoogmoed; velen armen lijden gebrek en ik draag, dat is te
zeggen, ik droeg om mijnen hals genoeg om in veler behoef-
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ten te voorzien." Tegen de graaf zei ze: "Heer, indien gij
het goedvindt zullen wij de lieden van Gronsveld laten
zoeken, en indien zij de edelgesteenten terug vinden,

zullen zij het eigendom der amen zijn." De graaf nam bier
genoegen mee. De dag daarna ging men zoeken en het
parelsnoer werd gevonden. Het werd te gelde gemaakt en
hiervan werden landerijen aangekocht en tot in lengte van
jaren werden de armen van Gronsveld hiervan gevoed en
verzorgd.

Het kruis, opnieuw geplaatst.
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Het nieuwe wegkruis dat nu op deze plaats staat, is
afkomstig van bet kerkhof van het dorpje Deigne in de
Belgische Ardennen. Theo Hessels z.g. heeft het een aantal
jaren geleden opgeknapt en geschilderd. Het is een
doorbroken, open gietijzeren kruis met onder het korpus
een meegegoten tekstbord en in de voet van het kruis een
engelenfiguur. De veelzeggende woorden "besjerm Os" op het
tekstbord hebben voor deze plaats nog een speciale

betekenis:
vlakbij loopt de gemeentegrens. De gemeente Maastricht

heeft nogal wat plannen met dit gebied. Laten we hopen dat
dit mooie gebied niet helemaal opgeofferd moet worden, dus
"besjerm os tegen exspansiedrift van de gemeente

Maastricht";
in het verleden is gebleken dat deze kruising van wegen

niet altijd even veilig was. In 1978 is er nog mijn oud-
klasgenoot Lambert Hacquier verongelukt, dus "besjerm ós

tegen het gevaar van het steeds toenemend verkeer".

Tot zover mijn reeks artikelen over de wegkruisen in en om

Gronsveld en Rijckholt. Ik hoop hierdoor een kleine
bijdrage te hebben kunnen leveren aan het behoud van deze
kleine monumentjes. Jo Scheres heeft zich intussen bereid

verklaard mee te werken aan de daadwerkelijke
instandhouding van de wegkruisen. Er zijn nog zeker een
tiental kruisen die noodgedwongen door ons onderhouden
moeten worden. Wie wil er een bepaald kruis adopteren en
onderhouden? Neem hiervoor contact op met Jo of met mij.

Leon Olislagers

Geraadpleegde literatuur:
Limburgse legende - H. Welters
Onuitgegeven werk - J. van Daalen
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Bevrijd!

September 1944: onze omgeving wordt door Amerikaanse
soldaten bevrijd. Wie waren die bevrijders en hoe ging het
toen allemaal in z'n werk? In het voorjaar van 1992 ben ik
hiernaar een onderzoek gestart dat uiteindelijk resulteerde
in het boekje (niet bij mij verkrijgbaar) "13 september
1944: Bevrijd!" Uit dit boekje, waarin de gebeurtenissen in
Rijckholt op die 13e september centraal staan, is het
onderstaande relaas afkomstig. In tegenstelling tot de
tekst uit het boekje is bier gekozen voor een benadering
die voornamelijk het verhaal van Amerikaanse kant belicht.
Rijckholt en Gronsveld zijn bevrijd door het 113e Cavalerie
Verkennings Squadron en het 117e Infanterie Regiment. Beide
waren deze een onderdeel van een groter geheel. Zo vormden
het 113e en het 125e Cavalerie Verkennings Squadron samen
de 113e Cavalerie Groep "Red Horse". Het 117e Infanterie
Regiment vormde samen met het 119e en 120e Infanterie
Regiment de 30e Infanterie Divisie "Old Hickory."
Het 113e Cavalerie Verkennings Squadron zelf was weer
onderverdeeld in een aantal "troops" die op hun beurt weer
uit "platoons" bestonden. In verband met de authenticiteit
zal ik die termen in dit artikel handhaven. Voor de
volledigheid dient bier nog gezegd te worden dat Troop A en
B en een van de platoons van Troop F op die 13e september
niet bij de acties in onze omgeving betrokken waren.

OPBOUW VAN HET 113e CAVALER1E VERKENNINGS SQUADRON

Troop A Troop B Troop C Troop E Troop (Company), F HiS Troop7 1

pantserwagens 75 as noumitsers M-5 tanks
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Op 11 september 1944 was de 113e Cavalerie Groep bij Luik
de Maas overgestoken en daarna opgerukt in noordelijke
richting. Vervolgens werd besloten om ze op te splitsen:
het 125e squadron zou de rechterflank en het 113e squadron
de linkerflank van de 30e Infanterie Divisie dekken. Dit
betekende dat het 113e Cavalerie Verkennings Squadron door
het Maasdal in onze richting zou oprukken.
Op 12 september rukte het 117e Infanterie Regiment op naar
het gebied tussen Sint Geertruid en Eckelrade terwijl het
113e Cavalerie Verkennings Squadron op die dag rond 11.00
uur als eerste geallieerde eenheid op Nederlandse bodem

Troop C met M-8 pantserwagens in actie.

verscheen. Voor Eijsden was de bevrijdingsdag aangebroken.
Rijckholt en Gronsveld zouden nog een dag moeten wachten.

13 september 1944. Het 113e Cavalerie Verkennings Squadron
vertrok rond 10.30 uur vanuit Eijsden in noordelijke rich-

ting. Bij Oost-Maarland raakte het slaags met Duitse
troepen. Bij deze actie sneuvelden ongeveer 150 Duitsers en

werden er 387 krijgsgevangen gemaakt. Aan Amerikaanse zijde
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raakten slechts 5 man gewond. Drie daarvan waren binnen 24
uur weer actief in hun eenheid.
Terwijl de bovenstaande actie nog aan de gang was rukten M-
8 pantserwagens van het Eerste Platoon van C Troop van het
squadron onder leiding van luitenant Patrick Kilbane al
verder op naar het noorden, waar een erop uit gestuurde
patrouille bij de Kampweg in Gronsveld contact maakte met
soldaten van het Tweede Bataljon van het 117e Infanterie
Regiment, dat -versterkt met tanks- uit de richting van
Eckelrade kwam.

De eerste Amerikanen die Rijckholt binnentrokken, kwamen
via de Rijksweg. Hoogstwaarschijnlijk hebben we bier ook te
maken met M-8 pantserwagens van C Troop. Ter hoogte van de
boerderij waar nu de familie Wetsels woont passeerden ze
een kapot geschoten Duits antitankgeschut. Aan hun rechter-
kant konden ze in de greppel twee gesneuvelde, tot de
geschutsbemanning behorende Duitsers, zien liggen.
Op de een of andere manier waren deze Amerikanen te weten
gekomen dat zich aan de rechterkant van de Rijksweg,
ongeveer 30 meter ten noorden van de Steenstraat een Duits
mitrailleursnest beyond. Daarom verlieten ze de Rijksweg
ten noorden van het huis waar nu de familie Dassen woont
(nr. 226) om evenwijdig aan die Rijksweg achter de huizen
om te rijden en zodoende in de Kasteelstraat uit te komen.
Deze meer veilige benadering van het mitrailleursnest was
echter niet nodig geweest want de Duitsers hadden al het
hazepad gekozen. Toen ze vanuit de Kasteelstraat weer de
Rijksweg bereikten, zagen ze Duitse soldaten bij "'t
Getske" (van de huidige Brandweg naar de huidige Domini-
canenstraat) in looppas de Rijksweg oversteken. Daarop werd
prompt gevuurd. Daarna rukten de Amerikanen verder op naar
Gronsveld dat ze enige tijd later, zonder noemenswaardige
tegenstand te ondervinden, aan de zuidkant binnentrokken.
De M-5 tanks van het Eerste Platoon van Troop F die nu
Rijckholt binnenkwamen, deden dit gewoon via de Rijksweg.
Op datzelfde moment kwamen twee Jesuieten (fraters) die in
het zustersklooster verbleven naar het patersklooster want
daar verbleef een broeder die een onderwijsopleiding
volgde. Deze broeder volgde ook les in de Engelse taal en
daarin kon hij zich al tot de gevorderden rekenen. De
Jesuieten vertelden hem dat zich in het zustersklooster nog
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Duitsers bevonden en vroegen hem of hij dat aan de Amerika-
nen wilde vertellen. Hij deed dit en de Amerikanen itrokken

toen via de Steenstraat naar het klooster.
De commandant van dit Eerste Platoon was eerste luitenant
Martin J. Grady. Deze kan zich nog goed herinneren dat hij
er verbaasd over was dat de bovengenoemde broeder bereid
was om zijn tanks naar het zustersklooster te leiden.

Martin had sergeant Raymond Stout met de uit twee tanks
bestaande tweede sectie bij het Dominicanenklooster achter-
gelaten en was vervolgens met de resterende drie M5A1 tanks
naar het zustersklooster opgerukt. Tot zijn teleurstelling

zag hij dat zich rond het klooster een hoge muur beyond.
Zelfs vanuit de geschutskoepel kon hij geen goed zicht op
het kloosterterrein krijgen. Dit maakte hem nerveus en
voorzichtig. Het was namelijk een gevaarlijke situatie want
binnen het ommuurde terrein konden zich wel eens Duitsers
met anti-tank wapens bevinden. Elke Duitse soldaat kon op

die korte afstand zijn tank met een "Pantzerfaust"
uitschakelen. Omdat Martin vermoedde dat de ijzeren
toegangspoort afgesloten was, besloot hij om tot het

ommuurde terrein door te dringen door die poort te rammen.
Hiertoe gaf hij dan ook de opdracht aan zijn tankchauffeur
Joseph Roldan. Vervolgens beyond de tank zich binnen de
muren. Antitankvuur bleef gelukkig uit. Er werd zelfs niet
met handvuurwapens geschoten. Hoe Grady ook vanuit de tank

rondkeek, hij kon nergens enige activiteit bespeuren. Wel
zag hij een groot en goed onderhouden klooster met een -

volgens hem - conferentiezaal of eetzaal die waarschijnlijk
verlaten was. Omdat hij geen vijand kon ontdekken, nam hij
de beslissing om met het 37mm kanon het vuur te openen op
die zaal. Hij laadde het kanon en gaf Warren (Wally) Lo-
bers, de schutter, opdracht am te vuren. Deze gaf gehoor

aan het bevel en stof en stukken van het gebouw spatten in
het rond. Niet veel later ging de kelderdeur open en kwamen
de Duitsers naar buiten. In het Duits werd hen opdracht
gegeven om zich over te geven en hun wapens in te leveren.
Hieraan werd gehoor gegeven. De broeder was van streek door
het feit dat de Amerikanen het klooster onder vuur hadden
genomen. Hij kon de aangerichte schade niet waarderen.
Grady kon daar begrip voor opbrengen, maar de F Troop en
het Eerste Platoon zelf had in de voorafgaande maanden in
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M-8 pantserwagens van troop C.

Frankrijk nogal wat mensen verloren en de Amerikanen hiel-
den zich dan oak niet bezig met het sparen van munitie en
gebouwen als dat het verlies van manschappen kon voorkomen.
Deze terreinverkenning waarbij werd gevuurd was een
uitstekende manier am de tegenstander uit zijn tent te
lokken en aldus op te sporen. Bovendien was het een goede
methode om het aantal slachtoffers aan de kant van -in dit
geval- de Amerikanen tot een minimum te beperken. Een van
de geestelijken had de Amerikanen inmiddels yerteld over
Duitsers met een ingegrayen mitrailleur die zich ten oosten
van het klooster bevonden. Toen hij dit vernam liet
luitenant Grady een van zijn tanks een positie innemen in
de richting van die mitrailleurspost. Uitkijkend op het
veld riep de Amerikaanse officier vervolgens in zijn beste
Duits: "Alles Deutsche Soldaten ergeben. Komme aus und wit
nicht schiesse." Vanuit de met bomen beplante berm van de
destijds holle weg aan het Vdonzel kwamen veertien Duitsers
met geweren en andere handvuurwapens tevoorschijn. Het
tweetal van de mitrailleurpost gaf zich vervolgens ook
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over. De Amerikanen bevalen de Duitsers om de wapens neer
te werpen. Maar al te blij om een einde aan de nu zinloze
strijd te kunnen maken, voldeden deze laatsten hier direct
aan en vervolgens werden ze afgevoerd naar de andere
krijgsgevangenen bij het klooster waar de Amerikanen hen
fouilleerden voor het geval ze nog andere wapens hadden,
maar ook om eventuele souvenirs te bemachtigen. Toen dit
gebeurd was waren de Amerikanen gereed om met de tanks en
hun krijgsgevangenen terug te keren naar het dorp. Twee
GI's gingen echter eerst nog de mitrailleur oppikken die de
Duitsers hadden achtergelaten. Het was de bedoeling het
ding te vernietigen, maar toen de Amerikanen het wapen in
ogenschouw namen, zagen ze dat het een uniek soort lichte

Legerpredikant Ben L. Rose houdt een dienst in een boom gaard.
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mitrailleur was die in Tsjecho-Slowakije was geproduceerd.
Het was een juweeltje zoals ze nog nooit hadden gezien!
Duitse en Amerikaanse mitrailleurs waren niet zo verfijnd
uitgevoerd. Er werd dan ook besloten om het exemplaar niet
te vernietigen, maar om het mee te nemen. Echter nog voor
de eenheid de Rijn over trok, was het machinegeweer
plotsklaps verdwenen.
Inmiddels hadden de drie tanks zich weer gevoegd bij de
Tweede Sectie in de buurt van het Dominicanenklooster. Daar
ontmoetten ze ook hun squadron-commandant luitenant kolonel
Allan D. Hulse. Rijckholt bood op dat moment het aanzicht
van straten met gelukkige mensen en van rijen met
krijgsgevangenen die wachtten om afgevoerd te worden.
Plotseling staken lets naar het noorden drie Duitsers al
rennend de weg van oost naar west over. Daar doken ze door
de heg en greppel in de ongeveer een meter lager gelegen
boomgaard. Onmiddellijk werd met een op de jeep gemonteerde
mitrailleur en andere wapens op het trio gevuurd. Vervol-
gens werd geroepen dat het drietal zich moest overgeven.
Een van de Duitsers kwam tevoorschijn. Hij vertelde dat een
van de andere twee gewond was aan het onderbeen. Vervolgens
riep hij op zijn twee kameraden am oak tevoorschijn te
komen en zich over te geven. Hieraan werd gehoor gegeven en
een van de Amerikanen verbond de gewonde Duitser. Luitenant
kolonel Hulse vertrok weer naar de hoofdmacht en hij nam de
gewonde Duitser mee voor verdere medische behandeling. Via
de radio kreeg het Eerste Platoon opdracht om "over de weg
naar Maastricht" verder op te rukken in noordelijke
richting. Kapitein Bradley Collins voegde zich bij hen in
zijn commando-jeep, samen met een aantal manschappen van
H&S Troop (de hoofdkwartiergroep) en hij bracht hen naar
een boomgaard waar F Troop consolideerde en zich bezighield
met onderhoud van de uitrusting. Iemand - waarschijnlijk
een inwoner van Rijckholt of Gronsveld - informeerde de
Amerikanen dat zich in een schuur in de nabijheid Duitsers
ophielden. Met een tank en de commando-jeep ging men erop
af. Vlakbij de schuur gekomen, werd in het Duits tot
overgave opgeroepen. Er kwam echter geen antwoord en
niemand verscheen. Een van de Amerikanen opende vervolgens
de schuurdeur en weer werd afgewacht. Toen werd enige malen
naar binnen geschoten waarna de schuur van binnen werd ge-
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inspecteerd. Men trof er echter niemand aan. Als er al
Duitsers waren geweest, waren ze al vertrokken voor de
bevrijders er arriveerden. Deze laatsten keerden nil weer
terug naar het in de boomgaarden opgeslagen kamp. Daar was
men nog steeds bezig met het onderhoudswerk. Sommigen waren
aan het eten en koffie aan het drinken. De gesprekken
gingen over wat men die dag bereikt had.
Even later arriveerde een sergeant-verkenner van de C Troop
samen met drie soldaten in een jeep. Ze vertelden de mannen If
van de tankeenheid dat in de omgeving (ten noordwesten van
Rijckholt) een dode Duitse officier lag. Een groepje
vergezelde de "C-troopers" naar de plaats waar het lichaam
lag. Dat bleek bij een "vrij groot huis" te zijn. Wat ze
daar te zien kregen, was vrij bloederig. De Amerikanen
onderzochten het lichaam niet. Ze lieten de omstanders
weten dat de dode niet verplaatst mocht worden; daar zou
later wel voor gezorgd worden. Na het vergelijken van meer-
dere gegevens, kan met enige waarschijnlijkheid worden
gezegd dat de dode Duitse officier vlakbij boerderij Vossen
in het Broek moet hebben gelegen.

Legerpredikant Ben L. Rose in 1944.
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Kapitein Carleton Jones.

De eerste dagen na de bevrijding zou het 113e Cavalerie
Verkennings Squadron in Gronsveld blijven. Het richtte er
observatieposten in van waaruit vijandelijke bewegingen
konden worden waargenomen. Een van de tankplatoons was
gedurende die dagen in het gebied ten zuiden van Maastricht
nog actief tijdens het afronden van opruimingsacties
waarbij krijgsgevangen gemaakt werden.
Legerpredikant Ben Rose hield tijdens deze dagen
verscheidene kerkdiensten en de manschappen kregen
toestemming om in Vise te gaan douchen. Hiervan herinnert
kapitein Carleton Jones zich nog dat dit voor velen van hen
de eerste fatsoenlijke wasbeurt was sinds hun vertrek uit
Groot Brittannie!
Het squadron werd ontheven van zijn opdracht om de
linkerflank van de 30e Infanterie Divisie te beschermen.
Het werd nu in reserve geplaatst bij het 19e legerkorps en
het zou nog enige dagen in Gronsveld blijven.

Jan Weertz
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Natuur

De vliegenzwam
"Op een grote paddestoel, rood met witte stippen."
Iedereen kent dit deuntje en weet dit direct te koppelen
aan de vliegenzwam. Ook kabouterverhaaltjes en
striptekeningen bevatten vaak tekeningen van paddestoelen,
meestal de vliegenzwam, omdat die het meest tot de
verbeelding spreekt. Al eeuwenlang is deze paddestoel
verbonden met mystieke en fabel-achtige verhalen. Vanwege
zijn opvallende verschijning is deze paddestoel sinds
mensenheugenis vaak beschreven, getekend en geschilderd.
Toch blijven er raadsels rond deze zwam.
De vliegenzwam behoort tot de familie van de amanieten.
Een familie die berucht is omdat de meeste leden giftig en
sommige zelfs dodelijk giftig zijn. De meest giftige van
de famine is de ook in onze streken voorkomende groene
knolamaniet. Tegen zijn gif is niets te doen, omdat de
verschijnselen pas na enkele dagen optreden, en dan is
behandelen niet meer mogelijk.
Ook de vliegenzwam is giftig. De overigens smakelijke
zwam, (ik heb het nog niet gecontroleerd), bevat de
giftige stoffen iboteenzuur, muscimol en nog andere
gifstoffen. Er zijn gevallen bekend waarin het nuttigen
van de zwam de dood tot gevolg had. Meestal echter zal het
slachtoffer zich enkele dagen flink beroerd voelen en er
kan hersenbeschadiging optreden.
In Siberie werd de vliegenzwam gebruikt als bedwelmend
middel. Het zonder kauwen inslikken van de zwam werkt
hallucinerend. Ook bij de Lappen is soortgelijk gebruik
bekend. Ontdekt werd dat de urine van personen die door
het eten van de vliegenzwam vergiftigd waren dezelfde
bedwelmende bestanddelen als die van de vliegenzwam
bevatte. Het gebruik van de vliegenzwam voor deze
doeleinden is in onze streken niet bekend. De vliegenzwam
wordt wel gebruikt in de geneeskunde om haar bedwelmende
eigenschap. Een aftreksel van de zwam wordt gebruikt tegen
de huidziekten schurft en psoriasis.
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De vliegenzwam in verschillende stadia.

Een ander gebruik geeft de verklaring van de naam
vliegenzwam (Latijnse naam: Amanita Muscaria). Een
aftreksel van de zwam levert een probaat middel tegen
vliegen (muscaria is Latijns voor vlieg). Dit aftreksel in
een vliegenpot lokt vliegen door de geur. Ze kruipen in de
pot en raken bedwelmd door de giftige stoffen uit de zwam.
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De veronderstelling dat de naam is afgeleid uit het feit
dat de zwam zelf vliegen zou aantrekken, is onjui t.
Tijdens een vakantie in de Noordfranse Elzas werd ik door
een inwoner attent gemaakt op een bosgedeelte waa1 veel
vliegenzwammen zouden voorkomen. Mijn wandeling naar dat
perceel werd beloond. Honderden grote en kleine zwammen
trof ik aan. Het gebied was hellend, vrij vochtig en
beplant met jonge fijnsparren. Langs een pad door het
aardedonkere bos stonden ze in alle leeftijd-stadia. Zo
kon je goed zien dat de stippen eigenlijk geen stippen
maar delen van het bij de groei gesprongen vlies zijn
(velumresten). De rode zwam met witte stippen is aan de
rand geel doorschijnend. De zwam ontstaat als een bolletje
(eitje) en kan uiteindelijk 15 tot 20 centimeter hoog
worden. De hoed wordt ongeveer 12 centimeter in doorsnee

Doorsnee van een vliegenpot.

en heeft aan de onderkant plaatjes. De steel is geel-wit
en niet glad. De steel wordt halverwege onderbroken door
een zogenaamde manchet, ook een rest van het velum.
De vliegenzwam komt algemeen voor in Noord-Europa vooral
in beukenbossen en fijnspar-aanplantingen en op
zandgronden. Berken en vliegenzwammen produceren stoffen
die elkaars groei bevorderen. Zowel de berk als de
vliegenzwam komen voor op zure en voedselarme gronden. In
het Savelsbos zien we ze dan ook elk jaar tussen de
"Zoeren Drees" en het Eckelraderveld.

Frans van de Weerdt
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Ken cisr hon no
Zjef Hayen

Arnold Joseph Theodorus Hubertus Hayen werd op 6 november
1906 te Gronsveld geboren als het zevende kind van het
tien kinderen tellend gezin van het echtpaar Wilhelmus
(Zjul) Hayen en Johanna Maria (Janneke) Lebens. Vader Zjul
was afkomstig uit Berg en Terblijt en geboren in Alken (B)
Moeder Janneke was een telg uit een der oudste Gronsveld-
se geslachten. Het geboortehuis van Zjef was de
monumentale hoeve, thans Rijksweg 93. Het huis vormde in
de 18e eeuw, samen met de twee links ernaast liggende
woningen een geheel en behoorde toe aan de familie
Lebens, generaties lang rentmeester van het graafschap
Gronsveld.
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1

Zjef (Zjef van Zjul noemden leeftijdgenoten hem) had
vier broers: Albert, Gus, Zjuul en Noel en vier zussen
Jeannette, Maj, Augustien en Klim. Een eerder geboren
meisje stierf toen het vijf maanden oud was.
Zjef doorliep de lagere school te Gronsveld en moest al
jong meehelpen op de boerderij van zijn vader, die in 1932
bij een auto-ongeluk voor zijn huis om het leven kwam. In
1935 nam Zjef de werkzaamheden op de boerderij over.
Hij trouwde op 24 april 1935 met de twee jaar jongere
Liza Houten, evenals haar man geboren en getogen in Grons-
veld. Het echtpaar kreeg vier kinderen: Albert (1936),
Zjef (1938), Lea (1943) en Jan (1944)

+1926. V.I.n.r. Albert Houtermans, San Ciaessens, Zjef Hayen, Vic Jaspers.

Als landbouwer en fruitteler ging Zjefs aandacht vooral
uit naar appels, aardbeien, morellen en perziken. Als een
van de eerste Gronsveldenaren plantte hij een veld
aardbeien aan en wel naast het huis van Zjef Dodemont,
Rijksweg 100. Andere percelen, vooral gelegen in het
Vroendal, volgden. Daar werden ook rode en zwarte bessen
aangeplant. De plukkers, Ambonezen, kwamen aanvankelijk
uit het woonoord te Rijckholt. Toen dit gesloten werd
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werkzaamheden voor zijn geliefde harmonie te beeindigen.
Bestuurslid wilde hij niet worden "want", zei hij "ze

kennen me als muzikant en dat moet zo blijven" 1

±1936. Zjef met lruitkooplui uit Heerlen.

In 1951 braken voor Zjef mooie tijden aan. In Kerkrade
werd het eerste Wereld Muziek Concours gehouden. Van in
den beginne was Zjef razend enthousiast. Hij sloeg geen
enkele uitvoering over en nam grote aantallen
Gronsveldenaren mee naar Kerkrade. In 1958 leek het hem
voordeliger een passe-partout aan te schaffen. Een nadeel
hiervan was dat hij, als houder van dit document, op een
aparte tribune moest plaats nemen waardoor hij zijn
commentaar op de uitgevoerde werken aan niemand meer kwijt
kon. Zjef ervoer dit als buitengewoon frusterend en kocht
daarom vier jaar later twee passe-partouts zodat hij
altijd van een belangstellend luisterende metgezel
verzekerd was.

In 1959 kocht Zjef een ultra-moderne stereo-installatie.
Daarna kwam een maal per week een aantal vrienden
waaronder Zjef van Caldenborgh, koster Jozef Theelen,
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haalde Zjef ze met de auto op in het woonoord te Geleen.
Er waren naar de mening van Zjef in de verre omtrek geen
betere werklui voor dit toch tamelijk geestdodende werk te
vinden. Het waren handige, arbeidzame mensen die nog niet
eens de tijd namen om te pauzeren en hun boterhammen
tijdens het plukken opaten.

1928. lnkuilen van Marie-Jose's. Zjef (staand) in gezelschap van kooplui uit Heerlen.
Gehee/ links zijn broer Noel.

Hoeveel werk er ook te doen viel, Zjef werkte nooit op
zondag. Dat was zijn stelregel en daar week hij onder geen
beding van af.
Zijn grote liefde ging uit naar de muziek. Op 16-jarige
leeftijd werd hij lid van de Harmonie, een lidmaatschap
dat 40 jaren duurde. Hij was niet alleen een
voortreffelijk klarinettist, samen met Zjeng Roosen nam
hij ook de opleiding van nieuwe, jeugdige muzikanten op
zich. Problemen met zijn gebit waren er de oorzaak van dat
hij, tot zijn grote verdriet, de klarinet niet meer kon

bespelen. Bernard Stalmeyer, directeur van de harmonie,
raadde hem aan de hobo te proberen. Ook dit lukte niet,
zodat Zjef zich genoodzaakt zag zijn muzikale
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politieman Ly Claessens, Bernard Stalmeyer en Zjirke
Doyen in huize Hayen om de nieuwste grammofoonplaten te

beluisteren. Zjef gaf bij elke plaat deskundige
toelichting en vaak werd het muzikale samenzijn besloten
met het draaien van Zjefs favoriete plaat "Ouverture 1812"
van Tsjaikowski. Zijn vrouw Liza was daar niet zo van
gecharmeerd omdat ze, zoals ze het uitdrukte "de kanonnen
door het bed hoorde gaan".

1939. Grote Bronk. V.I.n.r. Womke Hofman, Zjef Hayen, Se! Segers, ZjOf Janssen.

Ook andere muzikale activiteiten stonden op het programa.
Om vrienden en kennissen in zijn liefde voor de muziek te
laten delen, nam hij hen mee naar de Opera van Luik. Zijn
kennis van het Frans kwam hem daarbij goed van pas. Ook
bier werd het bezoek vooraf gegaan door een gedegen uitleg
over het libretto en de enscenering.

Zjef stond wijd en zijd bekend om zijn behulpzaamheid en
sociale bewogenheid. Hij stond altijd voor iedereen klaar
en probeerde voor ieder, hem voorgelegd probleem, een
oplossing te vinden. Pater Toussaint Goessens die vrijwel
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zijn gehele jeugd op de boerderij van Zjef doorbracht,
karakteriseert hem kort en krachtig: "Zjef, dat waor floe
'ns gewoen 'nne goje mens".

Legendarisch zijn de verhalen over de manier waarop hij
geld bijeen haalde voor de meest uiteenlopende doelen.
Toen Toussaint Goessens in 1965 na 6 jaar uit de missie
terugkeerde, organiseerde Zjef een grote fancy-fair die
het voor die tijd enorme bedrag van f 5000.- netto
opbracht. Toen Jose Willigers enige tijd later eveneens
uit de missie terugkwam, mocht deze gebeurtenis volgens
Zjef niet onopgemerkt voorbij gaan. Hij zette een loterij
op poten. Om vlug een beginkapitaal te hebben, paste hij

een speciale tactiek toe. Hij stapte naar enige
kapitaalkrachtige Gronsveldenaren toe en deelde hun mee
dat hij hen had getaxeerd op bijv. f 100,- of f 200,- dit
al paar gelang hij het slachtoffer inschatte. De mensen
die hem met schrik en beven hadden zien komen en
vastbesloten waren geweest niet mee te doen, gingen
tenslotte door de knieen, overrompeld door de charme en de
fox-terrier-vasthoudendheid van de vrager. Zelf herinner
ik mij nog het volgende voorval. In 1957 werd de gebouwd.
Ter verfraaiing van de grote speelruimte vervaardigde
Gerrit van Megen een imposant schilderij, voorstellende
St.- Joris en de draak. Het honorarium, f 100,-, kon de
verkennersgroep echter niet opbrengen, de kas was volkomen
leeg. Toen Zjef op een dag een bezoek bracht aan de
blokhut en van ons probleem hoorde, aarzelde hij geen
seconde. Zjef deed alles "rof-rof". Hij spoedde zich naar
de Vroendalsweg en begon toevallige, doch hem bekende,
passanten aan te houden. Men zag hem heftig gesticuleren
en na een half uur kwam hij met een voldane glimlach op
het gezicht de blokhut binnen. Hij had, vertelde hij, vier
passanten voor f 25,- per man aangeslagen en daarmee het
probleem voor de verkennersgroep opgelost.

Soms waren zijn manieren om aan geld te komen zo
onorthodox dat ze, als ze in deze tijd zouden worden
toegepast, waarschijnlijk voor enige opschudding zouden
zorgen. Zjef had, als bestuurslid van de toenmalige
Boerenleenbank, bedacht dat notarissen met wie de bank bij
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1935. Het bruidspaar Zjef en Liza.

het afsluiten van hypotheken samenwerkte, best wel wat
voor het goede doel konden afschuiven. Hij stelde sommigen
voor om hun bij het afsluiten van een hypotheek de
voorkeur te geven onder voorwaarde dat ze een gedeelte van
hun honorarium zouden afstaan aan het goede doel.
De actie was een groot succes, zij het dan dat bepaalde
justitiele kringen de wenkbrauwen fronsten. Ze stelden hem
hierover vragen. Hij slaagde erin de ondervragers van zijn
goede bedoelingen te overtuigen en werd van alle blaam
gezuiverd.

Zlef en zoon Albert.

±1940. V.I.n.r. Noel Ha yen, Gus Ha yen, zoon Albert, Zjef, Liza, Albert Ha yen, Hub
The wissen (Schimmert), Clim Ha yen.
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Toen de harmonie op zekere dag weer geld nodig had, een
supportersclub bestond toen nog niet, bedacht hij het
volgende, psychologisch knap in elkaar stekende, plan. Hij
stuurde een achttal mensen langs de deur om geld in te

zamelen echter zonder collectebus. Verschillende
inwoners, met een stuiver in de hand, verschoten van
kleur, keerden op hun schreden terug en gaven in tweede
instantie een veel groter bedrag dan zij eerst van plan
waren geweest te offeren. Rumoer in het dorp, doch Zjef
glimlachte. "Bij een goed doel heiligt dat doel de
middelen", zal hij wel gedacht hebben.

1939. Grote Bronk voor de jeugd. V.I.n.r. Albert, Robert Jacobs, Zjef.
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Niet alleen in het verenigingsleven deed Zjef zich kennen
als " 'nne goje mons", ook in het gewone dagelijkse leven
stond hij voor iedereen klaar. Als hij vrijdags naar de
markt ging, nam hij bij de buren bestellingen op en bracht
dan in de voormiddag grote hoeveelheden bokking (vrijdag:
visdag) mee. Als de aardbeien rijp waren, kregen de
buurtbewoners gratis een hoeveelheid onder voorwendsel dat
het toch maar "de eerste" waren. Dit herhaalde zich bij
"de middelste" en "de laatste". "De gief z'n vot weg",
zeiden de mensen.
In de oorlog moest "gezuUmerd" worden omdat er in bepaalde
gezinnen gebrek aan brood was. De meeste boeren lieten de
"zuUmerende" kinderen pas op hun akker toe als deze, na
gemaaid te zijn, ook nog eens met de hark bewerkt was.
Zjef deed dat niet, integendeel. Hij maakte enige garven
los, spreidde ze over de akker en stond dan glimlachend te
kijken naar het fanatiek aren lezende volkje. Zo was Zjef.

Vaak kwamen clienten van de Boerenleenbank met hun
problemen naar hem toe. Was hij dan toevallig aan het werk
op het veld dan vond het consult tussen de aardbeien
plaats.
Ook voor zijn gezin was hij een vader uit duizenden. Na de
zondagsmis zat het huis altijd vol met kaarters en er werd
geschaakt of muziek gemaakt. Om zijn kinderen te plezieren
maakte hij elk jaar een gigantische kerststal waarin tot
grote verbazing van bijbelkenners een elektrisch treintje
rondtufte.

Zakelijk gezien ging het in het begin van de jaren '60
niet zo goed. De appelprijzen kelderden en de verkoop
stagneerde. Zjef was echter niet voor eon gat te vangen.
Er werd naar Geleen getogen om de oogst huis aan huis te
verkopen. Gaandeweg liep de verkoop uitstekend zodat men
na verloop van tijd elke keer uitverkocht naar Gronsveld
kon terugkeren. Ondanks zijn zakelijke problemen was Zjef
tussen de bedrijven door ook nog bestuurslid van de
Gronsveldse Cooperatieve veiling en gedurende 33 jaar
bestuurslid van de toenmalige Boerenleenbank. In deze
laatste hoedanigheid fungeerde hij bij de bouw van het
nieuwe bankgebouw als toegevoegd architect, opzichter en
uitvoerder.
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1959. Bestuur Boerenleenbank, bij het 50-jarig bestaansfeest. Achter v.I.n.r. Leo
Schrijnemaekers, Giljam Smeets, Zjeng Goessens, Zjef Ha yen, Zjang Gorissen. Voor
v.Ln.r. Wdrn Roosen, lnspecteur Boerenleenbank, Martin Bessems, deken Pieter
Hoogers, Nikkela Goessen.

Zjet op de spoeier. Links Albert, rechts Liza.

De laatste jaren van zijn leven kende hij vrij veel
problemen met zijn gezondheid. Zijn hart wilde niet meer
zo goed. Zjef onderkende dat: "D'n duvel zit op mich", was

een van zijn uitspraken.
Op zaterdag 28 mei 1970 had Zjef zoals gewoonlijk het huis
gewit en geverfd. Acht dagen later zou het immers Bronk
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Jan, Albert, Liza, Zjef junior, Zjef, Lea.

zijn. 's Nachts werd hij echter onwel. Hij werd met spoed
opgenomen in het ziekenhuis te Maastricht. Hoewel de
artsen aanvankelijk hoopvol gestemd waren, verslechterde
zijn toestand plotseling. Veertien dagen later, op 12 juni
1970 stierf hij. De opening van het W.M.C. zou hij niet
meer meemaken. Het organiserend comite restitueerde het
geld van de passe-partouts en voegde er in een
begeleidende brief bij dat "een groot muziekliefhebber van
ons is heengegaan". Ook de harmonie bracht eerbetoon aan
haar grote muziekvriend. Zij begeleidde hem naar zijn
laatste rustplaats.

Niet alleen een groot muziekliefhebber was heengegaan,
Gronsveld had ook een goed mens verloren.

Gilles Jaspars
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Foto

±1926. Links Hajke Goessens, rechts Gilke Dodemont.
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1982. Verkenners op zomerkamp in Wirtzfeld. V.1.n.r. Victor Jaspars, Joep Heijnen,
Ivo Erckens, Laurence Darley, Dennis Sijstermans, Chris Gulikers.

Vier geslachten, maart 1993. V.I.n.r. Els Dassen-Waber, geboren 1938 te Heer, Maud
Mensink-Dassen, geboren 1962 te Gronsveld, Marie Waber-Jacobs, geboren 1909
te Gronsveld, Nelleke Mensink, geboren 1992 te Gronsveld.
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We huelp Os ?

Wij worden van alle kanten geholpen.
De foto op bladzijde 109 is die van Henry Cilissen die in

1900 naar Herstal is vertrokken. Zjirke Doyen vernam dat

van Leo Cilissen.
De foto op bladzijde 110 is die van Gilles Macheels (1876-

1943), vader van Lyjo Macheels, en Janneke Macheels-

Gillissen (grootmoeder van Lyjo Macheels). Dit werd ons
bericht door Zjeng Macheels, zoon van Lyjo.

Wie zijn dit?
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Gezien
Het pand dat in ons vorige nummer stond afgebeeld is hoeve
"'t Brook" gelegen Waterrijk 1.
Piet Satijn en Roos Diederen kochten het in 1973 van de
familie Doyen (van Sjteske). In 1979 betrokken Dries en
Trees Scaf het rechter gedeelte van de boerderij (gezien
vanaf de achterzijde). Het middengedeelte werd
architectenbureau en het linkergedeelte werd de woning van
de familie Satijn. In hun woonkamer, vroeger stal, is een
stenen drinkbak met het jaartal 1763 ingemetseld. Volgens
Piet dateert de boerderij uit het begin van de 18e eeuw.
Het goed, inclusief de Wyjert is geweldig goed onderhouden
hetgeen het werk is van Dries Scaf. Piet Satijn zegt:"Ik
had geen betere beheerder kunnen vinden."
Hoeve "'t Brook" is een sieraad voor het dorp!

Sjef Cans
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De Kluis

De Beuk ligt officieel aan de Kluisweg. Een kluis is,

behalve een brandkast, ook een kluizenaarswoning, meestal

een bescheiden onderkomen in een nis van een stadswal, een

gewelf, een grot of een groeve, meestal afgezonderd van

andere bewoners.
Bekend is dat er in 1778 een kluizenaar, Vader Alexander
genoemd, met een vaandel in de Bronkprocessie liep. Die

kluizenaar woonde in een van de mergelgroeven in de buurt

van wat nu De Beuk beet.
De Beuk is gebouwd in 1849, zo kunnen we lezen in Grueles

jaargang 10 (1990) afl. 1, p. 27 e.v. In dat artikel

kunnen we ook lezen dat toen "'t Salpietermenneke" in een

van de groeven woonde. "In 1847, het jaar voor de bouw van

De Beuk, sloeg Andreas [Beuken], geholpen door 't

Salpietermenneke in het weiland aan de voet van de
helling, de put die alle bewoners van water zou voorzien."

Dit verhaal is op zichzelf niet vreemd of bijzonder, ware

het niet dat diezelfde put al voorkomt op een kaart die

veel ouder is!

De kaart die ik bedoel, is de al vaker in Grueles genoemde
kaart van Gronsveld en omgeving uit het archief van
Torring-Jettenbach in Munchen. Zelf heb ik die kaart in
mijn artikelen over De Wijngaardshof de "collagekaart"
genoemd, omdat de kaart die Grueles in bezit heeft,
bestaat uit een collage (samenstelsel) van verschillende
foto's van het origineel. Op die kaart zien we in de
omgeving van De Beuk een woonhuis met erf getekend en aan
het einde van een slingerpad in de richting van de Grub,
vinden we op de kaart een put (patt). De put ligt op
precies de plaats waar we hem nu nog kunnen vinden. Het
moet dezelfde put zijn als die Andreas Beuken en 't
Salpietermenneke in 1847 geslagen zouden hebben. De
collagekaart is echter ten minste 60 jaar ouder!
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Archeologie

De Kilns op de kaart van Torring-Jettenbach.

Wat betreft de datering van de kaart, kunnen we op dit
moment nog niet volledig nauwkeurig zijn. Ze moet van vciOr
1787 zijn, omdat toen de sacristie aan de kerk is gebouwd.
De kerk op de kaart heeft Oen sacristie. De kaart is wat
dat betreft voldoende nauwkeurig om die sacristie wel aan
te geven, als die er toen al geweest zou zijn. Een tweede
aanduiding is de sterfdatum van Anna Catharina Blonden
(Zie Grueles jaargang 3 (1983) afl. 2, p. 43 e.v.) Anna
Catharina Blonden overleed op 9 juni 1784. Haar woonhuis
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De Kluis, De Beuk en de put, ingetekend op een kadasterkaart van rond 1840.

en huisweide staan op de kaart (perceel 49 aan de
Dorpsstraat). Ook andere percelen waar zij eigenares van
was, staan op de kaart aangegeven. De kaart is dus v66r
haar overlijden getekend, anders zou haar naam niet zonder
een aanduiding als "erfgenamen" voorkomen. De kaart kent
van die aanduiding verschillende voorbeelden.
Dat wat betreft de datum waarvOOr de kaart moet zijn
gemaakt. Wat betreft de datum waarnA is er op dit moment
minder zekerheid.
Diverse eigendommen zijn van "Drossard Lebens wed." Wie
met Drossard (= rentmeester) Lebens bedoeld is, is nog
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niet duidelijk. Johannes Godefridus Lebens was rentmeester
tot 1741. Zijn zoon Johannes Franciscus was ook drossard
en overleed in 1782. Dat betekent dat de kaart van ná de
overlijdensdatum van een van beide Lebens is. Welke van
beiden is uit de kaart zelf niet op te maken.
Een fragment van dezelfde kaart komt voor in de brochure
"350 jaar Torenmolen van Gronsveld". Het fragment, waarop
de molen staat afgebeeld, is volgens de brochure afkomstig
van wijlen Gerrit van Megen, die 66k een fotocopie van de
Torring-Jettenbach kaart bleek te bezitten. Dat fragment
wordt in de brochure gedateerd: 1744. De juistheid van die
datum hebben wij nog niet kunnen vaststellen, omdat we
niet weten op grond waarvan Gerrit van Megen tot het
jaartal 1744 gekomen is. Ook bestaan er aanwijzingen dat
de kaart in 1754 getekend zou kunnen zijn.
De kaart bevat echter voldoende namen, erfgenamen, en
weduwen om na enig speurwerk tot een nauwkeurige datum te
kunnen besluiten.
In ieder geval is de kaart van Torring-Jettenbach dus zeer
waarschijnlijk van v66r 1784. Dat is voor ons van belang,
want op die kaart staat een put die pas in 1847 geslagen
zou worden.

Nu die put ten minste 60 jaar ouder is dan De Beuk, en dus
niet door Andreas Beuken en 't Salpietermenneke geslagen
kan zijn, hebben we reden om even terug te gaan naar het
woonhuis dat in de nabijheid van die put op de kaart staat
getekend, en waarbij volgens sommigen "Die Klausen" (De
kluis, of kluizen?) staat geschreven.

Het oorspronkelijke idee van Grueles is dat het hier, wat
betreft de tekening van het woonhuis, gaat om een soort
"symbool". Dat wil zeggen: dat huis is alleen maar op de
kaart getekend om aan te geven dat een van de groeven
bewoond was. Er heeft dus niet echt een woonhuis gestaan.
Voor die opvatting bestaan twee argumenten. Het eerste is
de in het begin van dit artikel genoemde Vader Alexander,
die in een van de groeven gewoond zou hebben. Het tweede
is, dat er (behalve op de genoemde kaart) nergens elders,
in archiefstukken of op kaarten, sprake is van een
woonhuis in de buurt van de huidige De Beuk, dat daar
ongeveer 100 jaar eerder zou hebben gelegen.
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De sectie Archeologie gaat nu onderzoeken of er wel of
niet een echt woonhuis is geweest, voordat De Beuk werd
gebouwd.
Dat de tekening van het woonhuis een "symbool" voor een
kluizenaarswoning zou zijn, vindt de sectie Archeologie
onwaarschijnlijk om de volgende redenen:
Er is een waterput in de nabijheid. Kluizenaars hadden

in het algemeen geen prive-waterput. Een waterput was in
de 18e eeuw een luxe artikel. Menig niet-kluizenaar in
Gronsveld moest zijn of haar water halen uit "Den Witten
Put", de dorpsput, die ook op de kaart staat, en die boven
aan de "Put Steege" (Stationsstraat) lag. Als je aan een
van de uiteinden van het dorp woonde, was dat voor de
gewone dorpeling nog altijd een behoorlijk eind met volle
emmers sjouwen. De waterput in de buurt van De Beuk is dus
waarschijnlijk niet voor de kluizenaar Vader Alexander
geslagen.
Het getekende woonhuis is waarschijnlijk niet op later

datum in de kaart ingetekend als De Beuk, omdat de ligging
van beide woonhuizen per se niet dezelfde is. Bovendien is
ons uit geen ander gegeven bekend dat de kaart op later
datum is of werd bijgewerkt.

Het getekende woonhuis heeft een erf, en is van een
voorstelling en afmeting, die slechts de belangrijkste
woonhuizen in het dorp ten deel vallen.

Een getekend woonhuis als "symbool van bewoning" zoals
op de TOrring-Jettenbach kaart, is ons van geen andere
kaart bekend.
- Ten slotte vinden wij het merkwaardig te moeten aantonen
dat een huis een huis is. Dat is kennelijk niet nodig voor
de andere getekende woonhuizen op de kaart. Het zou meer
voor de hand liggen te moeten bewijzen, dat een getekend
woonhuis Oen huis was.

Met alle respect voor Vader Alexander, maar het getekende
huis op de kaart van TOrring-Jettenbach is te groot voor
een kluizenaarswoning. Het is niet een symbool van
bewoning van een van de groeven, mar het stelt een echt
woonhuis voor. Dat woonhuis is bovendien niet "De Beuk".
Dat hopen wij te bewijzen.

Piet van Caldenborgh
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Gehuurd

Keendertaol

Uitspraken van 6/7-jarige kinderen, gehoord in groep 3 van
de Sint-Martinusschool te Gronsveld. Korte anekdotes die
leerlingen aan mij vertellen of gewone spontane
opmerkingen, zoals alleen kinderen van deze leeftijd in
Gronsveld kunnen maken.

Brigitte Janssen

X Twee jongens hadden ruzie. De ene zegt: "Juffrouw, die
zegt sjele brik tegen mij.

Bij ons in de tuin staat een wijmelebuim.

Mijn moeder heeft mu j net zo'n sjtutske gemaakt zoals
jij, alleen is het een beetje anders.

Juf, ik ben op de speelplaats een spang verliest.

Na herhaalde berispingen zegt het desbetreffende kind:
"Juf, mijn moeder zegt dat ik, als ik nog stout ben, naar
de Zusters onder de Bagen moet."

X Er stongen allemaal nijtelen bij de schijvel.

X Weet je wat ze van een krokodil maken? Kalabassen.

X Kijk eens hoe wijd ik al ben met schrijven.

Ik ben bij de dokter geweest en krijg nieuwe steunzalen.

X Juffrouw, mijn moeder heeft mij nieuwe kousen gegolden,
maar zondag had ik er al een ludder in.

Juf, de haan heeft gewerkt tot de kip tien eieren heeft
gelegd.
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X Juf, hoe gaat die pen uit en aan?

\X

Juf, dat vind ik leuk; dat moeten we dekser doen

X Met een bril zie ik veel goeder.

X Een slager is een vleesboer.

X Voor de handenarbeid hebben we watten bij de drogegist

gekocht.

X Een van de kinderen heeft haar tekening af en vraagt:
"Juf, hang je mij op?"

Mijn nonk haalt blutsen uit de auto. Eerst maakt hij ze
groter en dan weer kleiner.

Na problemen met de verwarming in de klas zegt een van
de kinderen: "Nu is de verwerming weer gloeietig."

Juf, ik krijg een buigel van de tandarts.

X Ik ben gevallen, maar ik bloei niet.

Juf, wienie ben ik jarig?

Rectificaties

p. 97. Zjang Goessens moet zijn Zjang Goessen
Zjirra Goessens moet zijn Zjirra Goessen
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