


Grueles 25 jaor

In het allereerste nummer van Grueles was het al raak. Er stond een
tekening in van de nieuwe autoweg tussen het Savelsbos en Gronsveld
en Rijckholt. Grueles was vanaf de eerste planvorming fel gekant tegen
het oostelijk trace omdat dit ons, na eeuwen van verbondenheid, voor
goed van ons bos zou afsnijden. Nu, in 2005, moet Grueles weer in de
pen klimmen om de instanties te bewegen de geluidsoverlast van de
(westelijke) autoweg terug te dringen.
We hebben in deze 25 jaar getracht onze voornaamste doelstelling: het
behouden en het stimuleren van het dorpseigene van Gronsveld en
Rijckholt, te verwezenlijken. Het waren niet altijd even gemakkelijke
discussies omdat met belangen, vaak tegenstrijdige, rekening gehouden
moest worden.
Op ons periodiek of "t beukske' ben ik zeer trots, ook omdat onze eigen
redactie dit altijd tot in de puntjes heeft verzorgd. Het is altijd het visite-
kaartje van Grueles geweest en nu, na 25 jaar en 100 nummers later,
kunnen we stellen dat we een document hebben gemaakt. Een schat aan
informatie over het wel en wee van Gronsveld en Rijckholt vroeger en
nu.
In die 25 jaar zijn in ons streekmuseum honderden voorwerpen gerestau-
reerd en zo bewaard voor het nageslacht. Veel waardering oogstte de
sectie Streekmuseum met de vakkundige restauratie van de prachtige
koninginnewagen in 2004.
De sectie Foto heeft zo'n 13.000 foto's verzameld en gerubriceerd,
waaronder veel oude exemplaren. Alle foto's zijn gedigitaliseerd waar-
door niet alleen de kwaliteit voor vele jaren is gegarandeerd maar ook
het opzoeken is vereenvoudigd.
Door de sectie Video zijn zo'n 300 videobanden en digitale opnames
gemaakt van allerlei activiteiten en festiviteiten in en om onze dorpen.
Van meer dan 100 dorpsgenoten is inmiddels het levensverhaal in "Ken
d'r hon nog" vastgelegd in tekst en foto. Voor deze rubriek blijkt veel
waardering te bestaan.
Gemma Brouwers-Janssen heeft veel dorpsgenoten geInterviewd, met
name over het leven van vroeger en deze gesprekken, veelal in dialect,
op geluidsband vastgelegd.
Ook wordt er ieder jaar een opschoonactie gehouden, waarbij de school-
jeugd wordt betrokken bij het opruimen van het zwerfvuil langs de veld-
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4A3/16,
In augustus 1980 werd de Stichting Grueles opgericht. De heem-

kundevereniging van Gronsveld en Rijckholt is samengesteld uit

verschillende secties en werkgroepen die zich met grote toewijding

inzetten voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Zij alle dragen

ook bij aan het totstandkomen van het periodiek dat vier maal

per jaar verschijnt. Dat ons werk en ons tijdschrift gewaardeerd

wordt, blijkt uit het feit dat wij bijna 900 abonnees hebben.

Grueles bestaat nu 25 jaar en in het laatste weekend van augustus

verschijnt het 100e nummer.

Dit, gaan we vieren.

Wij nodigen u uit voor de opening van ons jubileumfeest op vrijdag

2 september om half negen op de 'koer' van Francoise en Robert

Spronck, Rijksweg 78.

Natuurlijk heten wij u graag welkom bij onze andere festiviteiten.

Het programma treft u hierbij aan.

Namens de Stichting Grueles,

Pim van de Weerdt Gerard Segers

voorzitter secretaris

1980 2005



wegen. Door de sectie Natuur worden al 20 jaar vogelexcursies georga-
niseerd. Veel bijzondere waarnemingen hebben onze vogelaars kunnen
optekenen.
leder voorjaar wordt er een aantal knotbomen onderhanden genomen en
worden drinkpoelen in het buitengebied opgeschoond. Vooral het goed
functioneren van de zeer actieve jeugdnatuurgroep van zo'n 30 leden
doet mij veel plezier.
De sectie Historic heeft het verleden van Gronsveld en Rijckholt grondig
uitgediept. Het hoogtepunt was het verwerven van een digitale versie
van het oude grafelijke archief in Munchen dat een schat aan informatie
bevat over het leven in Gronsveld in de 1 8e eeuw.
De restauratie van het Europark, vroeger Klokke Roeland, is mede op
initiatief van Grueles tot stand gekomen.
De sloop van boswachterswoning De Beuk is door Grueles verijdeld en
wat velen niet weten is dat Grueles ook aan de wieg stond van de reali-
satie van het prachtige natuurgebied Eijsder Beemden.
leder lustrum van Grueles werd met een groots feestweekend gevierd.
Hoogtepunten waren natuurlijk 'Sjpuill en zaank' en 'Woonderwanter van
Rieseberg'. De liedjes van 'Sjputil en zaank' worden vandaag de dag nog
bij diverse evenementen ten gehore gebracht.
Er is nog veel meer gebeurd maar het verhaal zou te lang worden.
Ik dank iedereen die, in welke vorm dan ook, een bijdrage heeft geleverd
aan 25 jaar Grueles. Ik hoop dat de interesse voor onze prachtige dorpen
behouden blijft en dat de jeugd onze activiteiten langzaam maar zeker
gaat overnemen.
Tenslotte nodig ik iedereen uit om samen met ons het feest op 2, 3 en 4
september te vieren.

Pim van de Weerdt, voorzitter Grueles
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Ze hawwen Os gebugeld

En zoe zaot v'r dan bieein bie mich aachter, op 'rine werme
ogustusaovend ien 1980: Wallie, John, Pim, Gerard, Joke en ich. V'r
hawwe zjus besjloete dat v'r 'n verejniging zoliwe oprichte dy zich met
de historic, met 't plat, en met de plaante en bieste ien en roontelom
Groeselt en Riekelt zoUw goen bemeuje. Al kallenterre kaome nog aan-
der ideje nao veure. `Aw foto's', zaag d'ne eine, 'V'r motte 'n archief
hebbe', zaag Sjeef 'en dat wel ich waol op mich neme"V'r mOtte
verhaole goen sjrieve aver Groeseldenerre en Riekeldenerre dy al lang
doed zien en de verhaole van awwer lüi oet 't duerp op de baand
opneme', zaag d'n derde. Dao kaom haos gein end aon de rits aon ideje.
Ienens, dao veel 't woerd 'sjtriekmuseum'. `Waor dat niks, e museum oe
v'r allerlej aw sjpolle van de boerdery van vreuger, van e fruetbedrief of
van 'n 'tine sjrienewerker koste bieein bringe? 't Word hoeg tied, want
wieveul boere heb ste nog ien 't duerp? Dry, veer? Es dy oetsjejje met
hon bedrief daan geit benne de korts muiigelikken tied `nnen hoiip
gereidsjap nao de sjwernoed. V'r zitte dat sjoen bieein en daan kent
ekerein d'rnao koeme lore. Wat yen d'r daovan?'
V'r waoren allemaol weeld vuur te kenne begenne. Eleng, v'r hawwe
nog niks, gaaroet niks. 'Ich heb bie Os nog `nne sjoene lensjtool vaan
Bompa sjtoen, zoliw dat niks zaag Sjeef, en `r laachden `ns vaals.
Wang dich dich `nne ber, ich ken de sjtool, de es zoe rot wie kaof en `r
het d'n hoiitwuerm ien. Bring de mer sjoen nao 't sjtort.' Sjeef loorde get
veroongeliek want `r haw 't toch good gemenk. Es `r kOs gaof `r z'n vot
eweg vuur 'tine mens e plezeer te kenne doen.
Ienens veel mich get ien. 'Es v'r noe `ns nao Omroep Limburg goUnge?
Mathieu Schlyper de dat programma van `Speulentere' het, de ken ich
good, de het ouch nog metgewerk aon de Groeselder Diksjener de
verlieje jaor es oetkoeme."Mieljaar', zaag Gerard, 'es dat zoilw lokke,
daan waor v'r uiiveraal. V'r vertelle 'm get van wat v'r met Grueles van
plan zien en daan vraog v'r of 't mesjiens lüi het dy Os kenne helpe met
get aw sjpolle of aad gereidsjap.
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't Zofiw mich woondere es dao niks oet kaom'.
Mathicu Schlyper voond 't e manjefiek idee, want de mos bedeenke dat
ien den tied 'n heemkundeverejniging ien dis sjtrieke 'n groete
zeldzamheid waor. Allewyl, viefentwentig jaor laoter, neet mie. Noe
sjtruije ze de verke demet.
Dao wocrd 'n aofsjpreuk gemak en twie weke laoter trokke Wallie en
ich op Mesjtreech aon. De veuls dich ien zoe `nne studio ien 't begen
waol get oonrostig en ouch Wallie, de normaal gesjproeke waol rejelik
oet z'n weurd komp, voelt zich e bitteke op z'n oongemdok. 'En', begos
Mathieu, wat beet d'r van van plan dao len Groeselt?' Met roffe en
sjtuu beg& v'r, meh nao e paor menute goUng 't vaan eleng, v'r braachte
Grueles aon de maan en gaans Limburg loesterde met. En dam/ veel
weer 't woerd 'sjtriekmuseum'. `Mesjiens het 't nog lfii', beg& Wallie,
dy get awts van oppe boerdery of van 'n aander bedrief bie hon
aachterhoils hebbe sjtoen. Vuur zoilwe dat good kenne gebruke.' V'r
hawwe de weurd nog fleet oet ozze moond of...tillefoon. 'Sjpriek ich met
Radio Zuid?' kloonk de sjteinn van 'rine, zoe te hure, awwere mens. `Zek
't mer, menier', zaag Mathieu. 'Ich haan hie aon hoes nog 'n ofigskar
sjtaon, en dy mage de jofinges waol hobbe. lch yen dat e sjoen idee, zoe
e sjtrekmuseum.' Effe waor 't sjtel.. V'r loorden Os `ns verpopzak aon.
'n OUsker? Dat zofiw toch waol te sjoen zien Om woer te zien. 'Wet d'r
't waol zieker?', vroog Wallie. gaans zekee, kloonk 't get
gesjaggerneerd aon d'n aandere kaant van de lyn. `Wienie zofiw v'r 'm
kenne koeme hoele?"Es g'r welt, dizzen aovend nog', zaag de maan.
'Nei, dat hof ouch weer neet', zaag Wallie, meh muergenaovend zien v'r
bie uch, dao kent d'r van op aon'. 'Oe woen d'r zjus?"Vossensjtraot 16,
't Cs hid l mekkelik te veende', aantwoerde de maan oet Wahlwiller.
'Get gaans epaorts, zoe 'n ker', zaag Wallie wie v'r heivers voerte,
wie krys te ien gaodsnaom zoe 'rine kevejjer len Groeselt?"Vaan eleng',
zaag ich, 'ich vraog Mathieu Peenkers, dy hebben op de vyling `nne
vrachoto, dao kens te dry ouskerre op laoje. Nog e paor maan ien 'nne
gewoenen oto vuur ze op de vrachoto te dflije en de mos 'its zien wie dat
avvenseert.'
Mathieu, de gaodsblok, reigelde d'n oto op de vyling en veer maan vuur
met te goen waoren ouch gaw voonde, want zoe get wofiw ekerein waol
metmaoke.
D'n daog d'rnao, Om haf zieve, arreveerde Mathieu met de vrachoto,
`nnen tientonner, zoe laank dat `r boeven aon de Potsjteg koelik d'n driej
kOs kriege. 'Wets te oe 't es?', vroog ich, want ich voond 't nogal 'n
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oonderneming. `Maok dich mer geng zorg', verziekerde Mathieu, ich
been ien me leve honderd kier ien Wahlwiller gewes, daobie, v'r hebbe
maan genog en ich heb zeilder bie mich vuur e kerkduerp met vas te
beende.
En zoe duddelde v'r op Wahlwiller aon. Ekere killemeter de v'r korter
bie de kostelikken ofiswaoge kaome, woerte v'r zenewechtiger. 'Es 't
noe mer geine pruel es de van eilend oetrein yell', zaag Mathieu. `Maok
dich dao mer geng dikke bejn utiver', de hoers toch aon de radio dat 't
`nne resjaffe mens waor de fleet drop oet waor vuur Os te vernuUke?'
`Mesjiens hebs te geliek', mOs Mathieu tofiwgeve.
Nao 'n haf oor voert v'r Wahlwiller ien. 'Hie leenks aof', zaag Mathieu,
ich heb hie dekker fruet motte laoje. Vossesjtraot 16 waor 't, he?' De
Vossesjtraot waor e sjmaol sjtreutsje oe v'r met de kevejjer van `nnen
oto neet ien kaome. W'r zitten 'm hie neer', zaag Mathieu, daan dui v'r
de ker atrein waol, v'r zien met maan genog.
Wie v'r 't hfiiske ien Vossesjtraot 16 vuur Os zaoge ligke kreg v'r e
bitteke vremp geveul ien ozze maog. 't Waor zoe petikske van `nne sjolk
groet en es de maan dao `nnen ouswaoge haw sjtoen daan mos `r zelf
met de vroilw ien 'n tent oppe bleik rizzedere, dat kos fleet aanders.
De mens, `nne hille vreuntelikke maan, doeg oepe. `Ah, dao zien de
jofinges oet Groonsveld, kaomp ien, kaomp ien.' De kaomer oe v'r
gofinge zitte waor nog klejner es `nne sjolk en de groete kas dy drien
sjtofing naom oongever de helf van de kaomer ien besjlaog. `Dreenk d'r
uch 'n dropke?', vroog de maan de werkelik bezeunder vreuntelik waor.
'h., es d'r 't fleet erg vend', zaag Wallie de met de menunt benkelikker
begos oet te zien, 'y'r hebbe fleet zoe veul tied, want v'r wofiwe de ker
nog dizzen aovend aoflaoje."Aaflaje?' De maan loorden as aon of v'r
van Sint Jaan kaome. Dao velt niks aaf te laje"Wie meng d'r?', zaag
Mathieu. De wiesvinger van de mens gotIng laansem richting kas.
Boevendrop sjtofing d'n ofiswaoge, dertig sentemeter groet. Sjoen ge-
mak, dat waol, de maan zal waol veul werk draon gehad hebbe meh
boete sjtofing den tientonner. Wallie verbraok de sjtelte. `Menier, d'r doot
Os e groet plezeer demet, meh wet d'r zieker dat d'r 'm welt weggeve?'
'Belaof es belaof', zaag de mens en hool 'n tunt oe `r de waogen ien
doeg. Wort, vort, laot v'r zorge dat v'r eweg koeme', flultsterde
Mathieu. 'Bedaank menier, en tot 'nne volgende kier es God bleef', zaag
Sjeef.
Boete koeme loorde v'r as `ns aon en v'r begOste te laachte dat v'r Os
sjoddelde. `Laot de tuut fleet valle', zaag Mathieu, wie v'r truk nao d'n
oto lepe, `dat zoilw zon en jaomer zion.'
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`Ich wouw dat d'n awwe zich besjiete haw', zaag Pierre de dek nogal
groef ien z'nne moond waor.

Gilles Jaspars
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Streekmuseum

Vijfentwintig jaar verzamelen en restaureren

Het bewaren en het stimuleren van het dorpseigene waren vanaf het
begin de twee voornaamste doelstellingen van onze stichting. Zo begon-
nen we onder andere met het verzamelen van oude gebruiksvoorwerpen
voor de inrichting van een streekmuseum. Ik zag erg tegen dit karwei op
en koos voor het tweede doel van onze stichting: het stimuleren van het
dorpseigene. Als leider van de sectie Dorp en Milieu kon ik meteen aan
de slag, want het geplande trace van de autosnelweg zou voor Gronsveld
en Rijckholt een grote aanslag betekenen op natuur en milieu. De plan-
nen om de A2/E9 onder het Savelsbos te situeren, werden gelukkig na
veel protesten gewijzigd. Een eerste succes was binnen! In de jaren die
daarop volgden, hebben we met wisselend succes gewaakt over
overheidsplannen die onze doelstellingen raakten.
Toen Joost Gadiot enkele jaren later stopte als leider van de sectie
Streekmuseum en er geen opvolger was, heb ik die taak alsnog op me
genomen.
Intussen was er al een aanzienlijke hoeveelheid oude gebruiksvoorwer-
pen verzameld die toch ergens onderdak moest krijgen. In november
1982 werd daartoe een houten, semi-permanent gebouw gekocht met een
oppervlakte van 160 m2. Na toestemming van gemeente en provincie
werd 'de loods' opgebouwd op het terrein van de gemeente aan de
Oosterbroekweg. Vanaf toen werden alle verworven gebruiksvoorwer-
pen hier opgeslagen en waar nodig gerestaureerd en geconserveerd. In
deze loods werd door Frans Huits aanvankelijk een provisorische werk-
plaats ingericht.
Van een museum was toen nog geen sprake. Er werd incidenteel geex-
poseerd op verschillende locaties. Later kregen we de beschikking over
een bovenruimte in het voormalige dominicanenklooster in Rijckholt.
Helaas bleek deze ongeschikt als expositieruimte.
In de loods bleef men keihard werken. Er werd verzameld en gerestau-
reerd en de collectie breidde zich uit. In 1997 bouwden medewerkers van
Grueles, met financiele steun van de gemeente, naast de loods een
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nieuwe ruimte om alles te kunnen opslaan en het streekmuseum een
plaats te geven. Er konden nu ook rondleidingen worden gegeven. Hier-
voor is veel belangstelling. Ook de basisschool maakt daar regelmatig
gebruik van.
Inmiddels wit de gemeente het voormalige lager van de dienst openbare
werken, het perceel waarop onze loods staat, verkopen. Onze positie in
deze is nog niet duidelijk. Nu, na 25 jaar, is er opnieuw onzekerheid over
onze toekomstige huisvesting omdat we afhankelijk zijn van anderen.
Voor mij is het nu tijd om te stoppen als sectieleider. Frans van de
Weerdt wordt de nieuwe voorman. Ik blijf wet nog actief binnen de
sectie en er zijn nog genoeg plannen voor de toekomst. Ook tijdens het
jubileumfeest zal de sectie Streekmuseum zich weer op diverse plekken
presenteren en dat proberen we te blijven doen.
Frans, veel succes!

Wat maog 't zien?

De afbeelding in het vorige nummer is een tondeuse om het vee te
scheren voordat het in de wintermaanden op stal ging.
Het enige goede antwoord is deze keer van Tiny Doyen. Ze ontvangt van
ons een toepasselijk presentje.
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De nieuwe "Wat maog 't zien?"
Is bovenstaande afbeelding een gedeelte van een:
A. Windwijzer B. Klompengereedschap C. Krultang

Reacties alleen schriftelijk naar Rijksweg 57, 6247 AB te Gronsveld.

John van de Weerdt
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Historic

77-jarige inwoner van Gronsveld maakt voetreis van 1400 km

In het Savelsbos woonden aan het einde van de 18c eeuw twee kluize-
naars. Hun kluis lag op de plaats waar nu de voormalige boswachter-
woning 'De Beuk' staat. Na de dood in 1818 van de laatste kluizenaar
Wader' Alexander, afkomstig uit Valmeer (Belgie), werd de woning een
tijdlang verhuurd aan een Waal. 't Salpietermenneke' werd hij door de
mensen van Gronsveld genoemd. Volgens de overlevering schraapte hij
de salpeterhoudende aanslag van de wanden van de nabijgelegen
mergelgroeven en verkocht deze als meststof aan boeren, tot in het
Luikerland toe.
In het voorgaande hebben we gesproken over twee kluizenaars. Van de
eerste, zoals gezegd `Vader' Alexander, zijn enige bijzonderheden be-
kend. Zo liep hij in de processie van Gronsveld voorop met een vaandel,
had hij een bedevaart naar Rome ondernomen en vandaar een aantal
relikwieen meegebracht die hij bij testament aan de kerk van Gronsveld
vermaakte. De bij hem inwonende kluizenaar was tot op heden een grote
onbekende. We wisten niet hoe hij heette en niet van waar hij afkomstig
was. Deze leemte in onze kennis is nu dank zij de archiefstukken uit
Munchen opgevuld. Maar voor we uw nieuwsgierigheid gaan bevredigen,
eerst wat informatie over het fenomeen `kluizenaar'.

Kluizenaars

Kluizenaars, ook wet (h)eremieten genoemd, waren mannen (soms ook
vrouwen), bijna altijd leken, zonder enige kerkelijke wijding. Ze woonden
in een open en voor iedereen toegankelijke kluis. Was er al sprake van
een priester-kluizenaar, dan vond men naast de woonkluis een kapel
waarin de H.Mis werd opgedragen. De kluizenaar, die niet gehuwd
mocht zijn, woonde meestal alleen. Soms kwam het voor dat twee of
meer kluizenaars samen huisden zoals het geval was in de kluis onder de
Zonneberg bij Sint-Pieter. Ook Gronsveld vormde een uitzondering op de
regel.
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Wat waren dat nu voor mensen?

Soms waren het monniken die met verlof van de kerkelijke autoriteiten
het klooster hadden verlaten, dan weer boetvaardige zondaars die, voor
hun eigen veiligheid, hun woonomgeving ontvlucht waren. Ook waren het
wel eens personen die in boete en eenzaamheid moesten voortleven
omdat hun dit als penitentie was opgelegd. Wat de beweegredenen van
onze Gronsveldse kluizenaars zijn geweest, hebben we niet kunnen
achterhalen.
In de 1 7e en 18e eeuw was het in deze streken een soort mode geworden
een kluis te verbinden met een kasteel. Daarbij was eigenbelang van de
kant van de kasteelheer zeker niet uitgesloten. Ongetwijfeld had de
aanwezigheid van een kluizenaar in wildrijke bossen voor eventuele
stropers een zekere afschrikwekkende werking. De kluizenaar fungeerde
dus als het ware als een goedkope jachtopziener. Misschien is dit in
Gronsveld ook het geval geweest. Maar een feit is, en dat zullen we
verder in het verhaal zien, dat de in Munchen wonende graaf in 1776 van
de aanwezigheid van een kluizenaar in de grafelijke bossen geheel on-
kundig was.
Het leven van kluizenaars, zo ver van de bewoonde wereld, was een
leven zonder comfort. Wanneer de H. Mis in de parochiekerk was
bijgewoond, ondernamen de Gronsveldse kluizenaars de terugtocht naar
de Riessenberg over wegen die, vooral in het najaar en de winter, deze
naam niet verdienden. In de kluis baden ze de voorgeschreven dagelijkse
gebeden, hielden hun meditatie en werkten op hun akker. De akker bij de
Beuk was drie roeden (1200 m2) groot en lag waarschijnlijk in het dal
aan de Daorweg omdat daar een put aanwezig was. Ze teelden, volgens
eigen zeggen, aardappels, suikerbieten en bonen. Ook zullen er rond de
kluis nog wat kippen hebben rondgelopen. In de literatuur komen we
vaak kluizenaars tegen die zich bij tijd en wij le bezig hielden met het
geven van onderwijs aan kinderen uit nabijgelegen dorpen. Van de
Gronsveldse kluizenaars is niet bekend of zij dat ook deden. Vooralsnog
moeten we er vanuit gaan dat de enige dienst aan de dorpsgemeenschap
bestond uit het dragen van een vaandel tijdens de processie.

Hoe zagen ze eruit?

Om kluizenaars te onderscheiden van kloosterlingen was door de bis-
schop van Luik een reglement uitgevaardigd waarin kleding en voorko-
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men van de kluizenaars nauwkeurig omschreven waren. Volgens dat
voorschrift moesten zij een grof en eenvoudig habijt zonder knopenloord
of scapulier (schouderkleed) dragen. In plaats van het knopenkoord, dat
door de franciscanen werd gedragen, droeg de kluizenaar een leren riem
om zijn middel. Hij droeg schoenen en kousen en geen sandalen met
blote voeten zoals de franciscanen. Zijn habijt diende kort te zijn, dat wil
zeggen: het mocht niet tot op de voeten afhangen. Oorspronkelijk droe-
gen zij nog een korte en spitse kap, maar omdat deze te veel leek op het
kledingstuk van kloosterlingen, werd die later verboden. Verder mochten
zij geen tonsuur (kruinschering) laten aanbrengen (voorbehouden aan
geestelijken) en waren ze verplicht hun baard te laten groeien. Meestal
droeg de kluizenaar een stok die als steun diende en om kwade honden te
verjagen. En die kwade honden kwam hij vaker tegen dan hem lief was.
Hij leefde namelijk niet alleen van hetgeen zijn akker en pluimvee op-
brachten, hij hield als aanvulling op dit karige rantsoen ook bedeltochten
(aalmoezen, voedsel). Deze bedeltochten mocht hij volgens genoemd
reglement twee maal per week in de buurt houden, binnen bepaalde
grenzen. Vooral in november (de slachtmaand) ging de eremiet 'op
termijn'. Waren de boeren die net een varken geslacht hadden hem goed
gezind, dan kon hij rekenen op de z.g. `eremietensjeenk', geen ham zoals
de naam doet vermoeden, maar een hele of halve varkenskop die in de
kluis werd ingezouten.
Naar schatting telde Limburg wel een honderdtal kluizen. Zo stonden er
in Zuid-Limburg kluizen in Bemelen, Bingelrade, Caberg, Doenrade,
Geleen, Geulle, Heer, Heerlen, Houthem, Jabeek , Maastricht, Nijswiller,
Rolduc, Sint-Pieter (Slavante), Sittard, Stein, Urmond, Vaesrade en
Valkenburg.
Op 2 juli 1783 vaardigde keizer Josef II van Oostenrijk, ook wel 'de
koster-keizer' genoemd omdat hij zich veel met kerkelijke aangelegenhe-
den bemoeide, voor de Oostenrijkse Nederlanden een decreet uit dat de
ondergang zou betekenen voor alle kluizen die in zijn gebied bestonden.
Hij bepaalde: `Alle kluizenaars, zich bevindende in bossen of op het
platteland zullen binnen veertien dagen hun habijt moeten afleggen en
hun kluis verlaten.' En verder: `Wethouders en officieren mogen de
aanwezigheid van dergelijke `onnutte' lieden in hun ressort niet langer
gedogen.' De Gronsveldse kluizenaars werden niet door deze keizerlijke
oekaze getroffen. Gronsveld immers was een vrije rijksheerlijkheid en
daardoor niet onderworpen aan deze wetten. Kluizenaar Vader
Alexander zou nog tot 1805 de kluis op de Riessenberg blijven bewonen,
waarna hij terugkeerde naar zijn geboortedorp Val-Meer bij Riemst.
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Wie was de onbekende kluizenaar?

Het wordt tijd dat we gaan kennis maken met de man die Vader
Alexander zoveel jaren in de kluis op de Riessenberg gezelschap heeft
gehouden. Volgens eigen zeggen was zijn naam Jacob Hagemeester. Hij
was afkomstig uit Maastricht, maar daar niet geboren, en de zoon van
een kleermaker. Zelf had hij ook voor kleermaker geleerd maar of hij zijn
yak in Gronsveld ook daadwerkelijk heeft uitgeoefend is niet bekend.
Sinds 1754 bewoonde hij de kluis op de Riessenberg die naar zijn zeggen
`drie puxen' van het kasteel was gelegen. `Drie puxen': waarschijnlijk
drie keer de schootsafstand van een buks.

Maar dan: juni 1775. In Gronsveld gonsde het van de geruchten: Ilebs te
't al gehuurd? D'n eremiet, de van Mesjtreech, geit bejweg. `r Geit sjyns
hil wied eweg en komp pas uiiver e jaor truk. 'r Zal toch neet gaans
doerein zien?' De mensen van Gronsveld hadden geen ongelijk. De 77-
jarige Hagemeester had inderdaad het voornemcn gemaakt om op bede-
vaart te gaan en wel naar Einsiedeln, een Mariaoord gelegen in het
tegenwoordige Zwitserland, 700 km van Gronsveld. Dat je in die tijd de
77-jarige leeftijd bereikte was al bijna een wonder, maar dat je ook nog
besloot zo'n lange pelgrimage te ondernemen, dat was een godswonder.
De mensen kwamen er niet over uitgepraat. Iedereen wist het, rent-
meester Lebens, de pastoor, de hele bevolking. Alleen de in Maastricht
wonende grafelijk commissaris Priimmer wist nergens van. Hij kwam er
pas achter toen Hagemeester al lang en breed vertrokken was. Maar
daarover later.

Einsiedeln was een genadeoord voor Zwitsers die tijdens de reformatie
katholiek waren gcbleven. Zijn faam en uitstraling waren ongekend; men
zou het kunnen vergelijken met de bekendheid die Lourdes heden ten
dage genict. In het jaar 1466 pelgrimeerden 130.000 gelovigen naar
Einsiedeln; in 1771 was dit aantal aanzienlijk terug gelopen, maar toch
waren het er nog altijd 62.300. Volgens de legende had Christus hier in
948 met assistentie van engelen een kapel ingewijd. De plechtigste dag
van het kerkelijk jaar was 14 september, waarop dit feit herdacht werd.
Na afloop van de plechtigheden werd een groot vuurwerk afgestoken,
maar onze kluizenaar heeft van dit alles niets meegekregen want op 14
september 1775 beyond hij zich nog in Gronsveld.
War zijn vertrek naar Einsiedln kreeg hij van de schepenen van
Gronsveld een door rentmeester Johan Frans Lebens opgestelde en op 11
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oktober 1775 gedateerde aanbevelingsbrief mee. Jammer genoeg was
deze in het Nederlands gesteld. Het is dus maar zeer de vraag of
Hagemeester op zijn reis door het Duitse Rijk daar veel profijt van lieeft
gehad. Lebens en de schepenen verklaarden dat de kluizenaar gedurende
de jaren dat hij in Gronsveld had gewoond, zich loffelijck en
exemplaarlijck' had gedragen. Aangezien zijn kluizenaarsschap ook
meebracht `om van aelmoossen en chariteiten te leven' werd alle `hoge
en lage officiers' verzocht hem `vrij en onverhindert te laeten passeren'.
Maar een pelgrim had ook altijd een verklaring bij zich waarin de pastoor
van de parochie diens rechtgelovigheid erkende en bevestigde. Zo ook
Hagemeester. De door pastoor Meyers opgestelde brief zal wel meer
effect hebben gesorteerd dan de verklaring van Lebens, want de brief
van de pastoor was in het Latijn gesteld. Met dit document zal
Hagemeester ongetwijfeld entree hebben gekregen in pastorieen en
kloosters die hij op zijn lange tocht passeerde.

Waarom zijn eeuwenlang pelgrimstochten ondernomen? Wat dreef
mensen van alle rangen en standen? Het voornaamste motief was wel
het geloof in God en het vertrouwen op Zijn heiligen. Een andere be-
weegreden was het bezoek aan de heilige plaatsen en het verwerven van
relikwieen.
De beweegreden van Hagemeester is niet meer te achterhalen. Is hij
onder de indruk gekomen van de verhalen die zijn huisgenoot Alexander
vertelde over diens reis naar Rome? In ieder geval zal hij hem bij de
voorbereidingen voor de lange tocht van advies hebben gediend. En
adviezen hadden pelgrims, die voor de eerste keer een lange pelgrimage
ondernamen, hard nodig. Men was vaak in het geheel niet op de hoogte
van de precieze ligging van het genadeoord. Hagemeester waarschijnlijk
ook niet. Want in het dorp had hij verteld dat hij naar Einsiedeln ging,
ergens diep in Duitsland. Verder reikte zijn topografische kennis kennelijk
niet.
Er bestond wel een soort gids voor pelgrims maar dat was een lijvig
boekwerk dat moeilijk meegenomen kon worden en waarvan de aanschaf
de financiele middelen van de kluizenaar ver te boven zal zijn gegaan. En
dan blij ft natuurlijk de vraag of Hagemeester wel kon lezen.
Of Alexander hem precieze informatie over de route naar Einsiedeln
heeft kunnen geven, weten we niet. Vaak kreeg een aspirant-pelgrim van
degene die al eerder een tocht gemaakt had niet meer te horen dan 'het
is ver', 'erg ver', `drie dagen, vijf weken, vier maanden, twee jaren.' En
ook al zou men met afstandsmaten gerekend hebben, dan bleef nog het
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probleem dat de maten voor elk land, en voor Duitsland voor elke staat,
verschilden. Maar hij zal hem ongetwijfeld algemene informatie over
kleding, voeding en onderdak hebben kunnen geven. Zeer belangrijk
waren tijdens de lange tocht de kwaliteit van eten en drinken, het onder-
dak, de mogelijkheid om aalmoezen te vragen, geld voor tol bij bruggen
en wegen, voor medicijnen en eventueel geld om een tolk te betalen. Dit
laatste had Hagemeester niet nodig want hij sprak, zoals we verderop
zullen zien, redelijk Duits. Uiteraard moest het schoeisel van uitstekende
kwaliteit zijn, niet nieuw en reeds ingelopen. Een lange mantel was ook
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onontbeerlijk. Die beschermde tegen regen en kou en kon 's nachts in
noodgevallen dienst doen als deken. De breedgerande hoed beschermde
het gezicht tegen de zon en zorgde ervoor dat de regen niet in de nek
liep. Verder: een fles met drinkwater en een stevige wandelstok. Het
was ook gebruikelijk het water in een uitgeholde pompoen of in een
varkensblaas mee te voeren. In de tas die over de schouder of aan de
wandelstok hi ng, zat onder andere reservekleding, kleding die, naar
huidige normen, noch gemakkelijk, noch doelmatig genoemd kan worden.
In de tas bevonden zich verder: een paar reservezolen, een leren beker
en een zo genaamde vuurslag of tondeldoos. Een mes om brood te
snij den werd aan de gordel gedragen en een lepel stak in de hoedband.
Misschien heeft Hagemeester een aantal zaken van Alexander kunnen
lenen. Het zal echter niet van harte zijn gegaan. Want het is meer dan
waarschijnlijk dat hij zijn kluisgenoot ten stelligste heeft ontraden een
dergelijk waagstuk te ondernemen. Want een waagstuk was het. Op
pelgrimage gaan en reizen betekende `arbeid'. Het is ook niet toevallig
dat het Engelse woord voor reizen 'to travel' en het Franse `travailler'
(werken) aan elkaar verwant zijn. Pelgrims moesten een meer dan
gemiddeld goede conditie hebben. Ze moesten hitte en koude, honger en
dorst, ziekte en ongedierte verdragen. Het kwam geregeld voor dat rijke
pelgrims onderweg door struikrovers overvallen en van al hun bezittingen
beroofd werden. Nu zal onze kluizenaar geen gevaar te duchten hebben
gehad. In de armelijk geklede grijsaard zullen zij geen slachtoffer gezien
hebben. Als men een armelijke indruk maakte leverde dat zelfs een
voordeel op. De kans dat men onderweg geholpen werd was dan veel
groter. Het grootste probleem waren de wegen. Evenals in de rest van
Europa waren die in Duitsland abominabel slecht. Niet gewoon slecht, ze
hadden de naam de slechtste van Europa te zijn. Men zou ze kunnen
vergelijken met onze bospaden en veldwegen zoals die er na langdurige
stortregens uitzien. Bij regenbuien liepen de gaten vol water, stof veran-
derde in modder en holle wegen werden als snelstromende beken. Gaat u
na een tlinke regenbui maar eens richting Cadier en Keer via de Helweg,
dan kunt u zich enigermate een voorstelling yormen.
Hagemeester zou deze problemen hebben kunnen omzeilen door het
grootste deel van de reis per schip via de Rijn te maken. Maar het is erg
onwaarschijnlijk dat hij dat gedaan heeft. Er waren namelijk twee moge-
lijkheden: Of hij betaalde, maar daar was hij te arm voor, of hij verdiende
zelf de bootreis door aan boord te werken, maar daar was hij als 77-
jarige ongetwijfeld niet toe in staat. Hij is dus meer dan waarschijnlijk te
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voet gegaan. Een voettocht gold als een echte pelgrimsreis omdat ook
Jezus en zijn apostelen te voet reisden. Verder had deze manier van
reizen het voordeel dat men onderweg de op de route liggende heilige
plaatsen kon bezoeken en op zondag de H.Mis kon bijwonen, jets wat
voor per schip reizende pelgrims zeer moeilijk, zo niet onmogelijk was.
Het feit dat het grootste gedeelte van de tocht door Duitsland voerde,
bood ook voordelen. Allereerst het feit dat Hagemeesters kennis van het
gesproken Duits redelijk was. Verder was dat gedeelte van Duitsland
relatief dichtbevolkt: om de vier kilometer lag wel een pastorie en de
kloosters lagen op een dagafstand lopen van elkaar. En zou een passe-
rende, meedogende voerman de arme oude man geen plaats op de bok of
op de kar hebben aangeboden? Zeer waarschijnlijk wel, want het gold als
de hoogste ehristenplicht pelgrims alle steun te geven die zij nodig had-
den. Een nadeel van het te voet reizen was gelegen in het feit dat men
ervoor moest zorgen voor het sluiten van de stadspoorten binnen te zijn,
anders was men verplicht de nacht buiten de stadsmuren door te bren-
gen, iets waarmee commissaris Wolfgang Zollner tijdens zijn reis van
Munchen naar Gronsveld bij Ulm ook al geconfronteerd was geweest.
Maar die reisde wel per koets.
Het meest geliefde voedsel onderweg was brood en kaas, die, mits droog
bewaard, lang eetbaar bleven. Vaak kon men ook gebruik maken van de
mogelijkheid in een klooster de warme maaltijd te gebruiken. De rijke
pelgrims kregen dan o.a gebraden vlees (dat zij zelf moesten betalen), de
arme, zoals Hagemeester, moesten zich tevreden stellen met een stamp-
pot van gerst, peulvruchten en olie. Maar dat was dan we! gratis. De
rij ken dronken wijn, de armen bier of appelwijn. Het drinkwater was
namelijk vaak zo sterk verontreinigd dat het grote gevaren voor de
gezondheid opleverde.
Als we ervan uitgaan dat Hagemeester niet lang na het in ontvangst
nemen van de aanbevelingsbrieyen van pastoor Meyers en rentmeester
Lebens, einde oktober 1775, aan zijn reis is begonnen, en als we weten
dat hij op 26 april 1776 in Miinchen aankwam, dan betekent dit dat hij per
dag vier kilometer aflegde. Dit is zelfs voor een 77-jarige erg weinig.
Waarschijnlijk heeft hij de wintermaanden in een klooster, in een of meer
pastorieen of bij welwillende medechristenen doorgebracht.
Welke route hij naar Einsiedln heeft genomen is in de archieven niet te
vinden. We kunnen de vermoedelijke route echter we! reconstrueren.
Ervan uitgaande dat hij, gezien zijn hoge leeftijd, het minst heuvelachtige
traject heeft gekozen, zal hij wel als volgt zijn gelopen: Gronsveld, Keu-
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len, dan door het Rijndal tot Waldshut. Vervolgens in zuidelijke richting
het dal van de Aare volgend en daarna het dal van de Lemaat en e kc,le
andere riviertjes. Totale afstand ongeveer 700 km.

Toen de kluizenaar op doorreis naar Einsiedln in Munchen arriveerde,
nam hij een kloek besluit en klopte aan bij het grafelijk paleis van de
graaf van Gronsveld. Daar wachtte hem een ontvangst zoals hij zich die
in zijn stoutste dromen niet had kunnen voorstellen. De graaf was zo
vereerd met het bezoek van de man Gods uit zijn zo ver afgelegen graaf-
schap, dat hij met alle egards werd binnengehaald. De kluizenaar veront-
schuldigde zich voor zijn onaangekondigde bezoek. Op de op licht verwij-
tende toon gestelde vraag van de graaf of hij zijn voorgenomen bezoek
aan Munchen niet aan commissaris Prummer had gemeld, antwoordde de
kluizenaar dat hij oorspronkelijk niet het voornemen had gehad de graaf
te bezoeken. Pas toen hij op een dagreis van Munchen verwijderd was,
was het idee bij hem opgekomen om bij de graaf zijn opwachting te

98

-T-

maken zodat hij bij zijn thuiskomst de inwoners van Gronsveld van alles
over hun heer zou kunnen vertellen.
De graaf was onder de indruk: eindelijk kreeg hij een inwoner van
Gronsveld in levenden lijve te zien. In de maanden die volgden zou hij tot
drie maal toe in brieven aan Prummer zijn ontmoeting met de kluizenaar
beschrijven, zo was hij onder de indruk geraakt. De graaf informeerde
naar de afkomst en de levensloop van de kluizenaar. 'Die vertelde hij muj
met de bescheidenheid die men van een persoon in zijn hoedanigheid kan
verwachten.' De graaf was bijzonder ontstemd over het feit dat hij er nu
pas achter kwam dat zich in Gronsveld een kluis beyond, 'jets waarover
mijn commissaris nooit iets heeft gemeld, vermoedelijk omdat hij dat niet
de moeite waard vond', zo gaf hij Prummer een veeg uit de pan. 'Ik zou
het op prijs hebben gesteld als de kluizenaar het al zo lang beloofde plan
over Gronsveld had meegebracht zodat ik mij met hem bijvoorbeeld had
kunnen onderhouden over de toestand van de grafelijke bossen. Dit
gesprek zou geen problemen hebben opgeleverd omdat hij zo goed Duits
spreekt dat we elkaar uitstekend begrepen hebben.'
Ook wilde de graaf wat meer informatie over Gronsveld, het graafschap
dat hij nauwelijks kende, waarvan hij niet wist waar het precies lag en
dat hij nog nooit had bezocht. De kluizenaar vertelde hem dat Gronsveld
drie cafe's telde, twee hoefsmeden, twee wagenmakers, drie smeden,
een schoenmaker en een brouwer. De rest van de bevolking leefde
vrijwel in zijn geheel van de landbouw.
Na het onderhoud dat een paar uur duurde kreeg Hagemeester een
rondleiding door het paleis en werd hij voorgesteld aan de gravin en aan
de kinderen. Van de graaf kreeg hij tien gulden reisgeld en van de gravin
een daalder. Voor het diner werd hij aan de officierstafel genodigd en hij
mocht daarna in het grafelijk paleis overnachten. 's Anderendaags werd
ten paleize ter ere van de hoge gast een banket aangericht en de kluize-
naar moest, of hij nu wilde of niet, herhaalde malen toasten met een
groot aantal aanwezige edelen. Stelt u zich eens voor: de grijsaard, met
verwilderde baard en schabbig habijt, temidden van de in prachtige kledij
gestoken edelen, met hen klinkend en wijn drinkend, hij die alleen het
klare water van de put onder aan de Riessenberg kende.
Ter afsluiting kreeg hij van de graaf nog een schildpadden tabaksdoos,
een reispas, een zilveren gedenkpenning van het geslacht Torring-
Gronsveld en, onder gesloten couvert, een brief voor de grafelijk corn-
missaris Prummer in Gronsveld.
Op 29 april om 6 uur 's ochtends vertrok de kluizenaar, 'in vollkommener
Freud und Danckbarkeit ither die empfangene Herrschaftlichen Gnade.'
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Over zijn verblijf in Einsiedeln is niets bekend. Het eerste dat we weer
van hem vernemcn is het feit dat hij, na een voetreis van 1400 km, op 22
december 1776 in Gronsveld terugkwam. Deze mededeling is van com-
missaris Prammer die pas op 5 mei 1776 erachter was gekomen dat\
Hagemeester aan zijn pelgrimage was begonnen. lk heb pas in
Gronsveld vernomen dat de kluizenaar Jacob Hagemeester enige weken
geleden op pelgrimage is vertrokken naar een niet nader genoemde
bedevaartsplaats, ergens diep in Duitsland.' Hij had in het dorp verteld
dat hij op zijn terugreis via Munchen zou gaan en dat hij bij de graaf zijn
opwachting zou gaan maken.' Bij deze mededeling moeten twee kantte-
keningen worden gcmaakt. Allereerst was Prummer bijzonder onnauw-
keurig toen hij vertelde dat de kluizenaar 'enige weken geleden' uit
Gronsveld was vertrokken, half april dus. Hagemeester was echter al op
26 april in Munchen gearriveerd. In tegenstelling tot wat de kluizenaar
aan de graaf had verteld, meldde Priimmer dat het een vooropgezet plan
van de cremict was geweest. Wie sprak nu de waarheid? We zullen het
wel nooit te weten komen.
In voornoemde brief kan Priimmer, die een hekel had aan de clerus en
aan alles wat daaraan verwant was, (kluizenaars bijvoorbeeld) niet
nalaten nog een stekelige opmerking richting Hagemeester te maken. 'Ik
denk niet dat het nodig is de man te beschrijven; u zult er zelf wel achter
komen', om dan vilein te eindigen met `overigens gedraagt hij zich erg
netjes.'
Na het vertrek van de kluizenaar richting Einsiedln had de graaf in een
brief aan PrUmmer zijn bezorgdheid over 's mans gezondheid uitgespro-
ken. 'Meld me onmiddellijk als hij in Gronsveld is aangekomen, denn
unterwegs konnte er erkranken oder sterben'. Sterven zou de kluizenaar
niet onderweg, wel 'erkranken'. En ernstig ook. In Zwitserland heeft hij
een hele maand in het ziekenhuis verbleven, geveld door een aanval van
de 'fltigende gicht', 'vliegende jicht', een ontstekingachtige zwelling van
verschillende gewrichten die met hoge koorts en hevige pijn verloopt en
die telkens terugkeert. Zijn verblijf had hij zelf moeten betalen; het
reisgeld dat hij van de graaf en gravin had gekregen was hem dus buiten-
gewoon goed van pas gekomen.
Ook na zijn terugkeer in Gronsveld (voor PrUmmer had hij een grote
rozenkrans uit Einsiedln meegebracht) werd hij nog bij voortduring ge-
plaagd door pijnlijke jichtaanvallen, gepaard gaande met hoge koorts.
Men vreesde zelfs voor zijn leven. Hij kon nauwelijks nog lopen of
rechtop staan. Cynisch merkte Prummer op dat dit wel zijn laatste pel-
grimstocht naar Einsiedln zou geweest zijn.
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Hagemeester leefde nog een half jaar. Het zal geen gemakkelijke tijd zijn
geweest.
Op 4 juni 1777 overleed hij en werd daags erna op het kerkhof van
Gronsveld begraven.
In zijn brief van 7 juni 1777 vermeldt PrUmmer in een voetnoot: De
Gronsveldse kluizenaar heeft het tijdelijke met eeuwige verwisseld.

Zijn pelgrimstocht hier op aarde was ten einde.

Gilles Jaspars

illustraties: Harry Huveneers
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Natuut2--

Ook zilver voor de Sectie Natuur

In het eerste nummer van Grueles, december 1980, is de doelstelling van
de Sectie Natuur als volgt omschreven:
- het wekken van belangstelling voor en het verlenen van medewerking

aan het behoud van de natuur;
- het stimuleren van een verantwoord gedrag in landschap en natuur.

Nu, 25 jaar later, staan we even stil bij de toen geformuleerde doelstelling
en stellen vast dat ze nog steeds van toepassing is. Belangrijker nog, ze
kan naar onze overtuiging nog vele jaren mee!
In hoeverre we ons de afgelopen 25 jaar gekweten hebben van de ons
zelf opgelegde taken is moeilijk door ons te beoordelen. Laten we eens
terug kijken en onze zegeningen tel len.

De Sectie Natuur is al vanaf de oprichting van Stichting Grueles actief.
Pim van de Weerdt ging meteen voortvarend aan de slag en kreeg hulp
van zijn vrouw Ina, Frans Huits jr., en Jan Weertz. Ze namen zich voor
elk voorjaar een opschoonactie te organiseren, drinkpoelen te adopteren
en informatieavonden, cursussen en excursies te geven. Daarnaast werd
een nestkastproject gestart en werd aandacht besteed aan de
wintervoedering van vogels.
Andere belangstellenden werden opgeroepen om mee te doen. Guido
Martens, Piet Roosen, Sophia Jonkman-Swart en de jongelingen Guy
Jaspars, Christiaan Eerlingen, Victor Dassen, Loek Mingels en Rene
Hayen meldden zich aan. Nu, 25 jaar later, bestaat de sectie uit Ber
Houten, Hub. Wolfs, Mathieu Cans, Suzanne Pittie, Monique Segers,
Margot Houten, Piet Huveners, Ina en Pim van de Weerdt, Margot en
Frans van de Weerdt en Jose en Hub. Reumers.

Opschoonactie
Op Ii apri I 1981 werd de eerste opschoonactie gehouden: 46 deelnemers
waarvan 34 kinderen. De bermen en veldwegen van ons buitengebied
kregen een flinke schoonmaakbeurt. De grote hoeveelheid puin en rom-
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Opschoonactie in de beginjaren.

met deed de sectie besluiten het daaropvolgende jaar weer een
opschoonactie te organiseren. Helaas hebben we tot op de dag van
vandaag deze actie jaarlijks moeten herhalen. Vanaf 1993 hebben we
hierbij assistentie van WBE Savelsbos.
Maken we de balans op dan komen we tot de trieste constatering dat in
25 jaar zo'n slordige 100 m3 zwerfvuil is opgehaald. Verheugend is wel
dat we jaarlijks met een grote schare kinderen en volwassenen de klus
klaren.

De hamster (koenwoill)
Geen succesverhaal over dit beestje en dus ook geen zegening voor de
Sectie Natuur. In de eerste jaargang nr. 4 wijdde de Sectie Natuur een
artikel aan de hamster. De hamsterpopulatie ging overal met rasse
schreden achteruit. Slechts op enkele akkers nabij Gronsveld en Rijckholt
kwamen ze nog voor. De hamster is sinds 1973 een beschermde dier-
soort. Maar de roggeakkers, waar de hamster het van moest hebben,
verdwenen zienderogen, en dus ook de hamster. Natuurbeschermers en
overheid hebben te laat ingezien dat verspreid liggende, kleinschalige
roggeakkers redding hadden kunnen brengen. Nu moeten enorme inspan-
ningen geleverd worden om de soort voor Nederland te behouden.
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Napraten bij de Beuk na een opschoonactie, samen met de WBE.

Eijsder Beemden
Vanaf 1982 is de Sectie Natuur nauw betrokken bij de herinrichting van
het grindgat aan de Maas. De grindboeren waren vertrokken, de terrei-
nen lagen braak en allerlei instanties en individuen probeerden zich
meester te maken van de vrijgekomen ruimte. De West-Europese vogel-
wereld had het grindgat ook al ontdekt. Op zich niet vreemd want veel
vogels orienteren zich tijdens de jaarlijkse trek onder andere op rivieren.
Ontstaan naast zo'n rivier nieuwe waterplassen met helder water, dan
nemen vele watervogels spoedig bezit van de nieuwe ruimte.
In 1988 is het gebied overgedragen aan de gemeente Eijsden. Het door
de gemeente te plegen onderhoud, het maaien van de begroeiing, bleek te
duur en was volgens natuurbeschermers zeer ongewenst. Vervolgens
werd getracht het beheer te laten verrichten door een kudde schapen en
koeien. Helaas ontaardde dit weer in pure veeteelt in plaats van natuur-
beheer, zodat natuurverenigingen in de regio zich gedwongen voelden
actie te ondernemen richting gemeente Eijsden. De Sectie Natuur nam
prominent deel aan het overleg met de gemeente wat op 9 juni 1995
resulteerde in een overdracht van het gehele gebied, inclusief 18 ha
aangrenzende weilanden aan de Stichting Limburgs Landschap. Een
gouden greep, zo blijkt tot op de dag van vandaag. Veel natuur-
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liefhebbers, wandelaars en vooral vogelaars bezoeken het gebied op zoek
naar zeldzame vogels zoals de dwergaalscholver, de grote zilverreiger, de
parelduiker of zelfs de zeearend. Maar ook de aanwezigheid van ijsvogel,
grote zaagbek, oeverloper, scholekster, wielewaal en spotvogel lokt
menig liefhebber naar de Eijsder Beemden.

Nestkasten
De Stichting Instandhouden Kleinschalige Landschapselementen (IKL)
verzocht ons in 1992 mee te doen aan een nestkastproject voor de in
nood verkerende kerkuil. De kerkuilenstand ging hard achteruit en onder-
zoek had aangetoond dat het ontbreken van geschikte broedlocaties een
van de belangrijkste oorzaken was. Met de plattegrond van Gronsveld en
Rijckholt op tafel gingen we op zoek naar boerderijen en grote huizen
waarvan we het vermoeden hadden dat ze mogelijk geschikt zouden zijn
voor het plaatsen van een nestkast. Zo werden, verspreid over Gronsveld
en Rijckholt, tien locaties gevonden en door ons van nestkasten voorzien.
Bij het plaatsen van een bepaalde kast kregen we zelfs hulp van de
brandweer Maastricht. De hanenbalk in de schuur van hoeve Waterrijk
(fam. Struyker Boudier) is zo hoog dat de ladderwagen uitkomst moest
bieden. Na een aarzelend begin zijn vanaf 1995 elk jaar gemiddeld twee
kasten bezet geweest met uitvliegende jongen; een bevredigend resultaat.
Inmiddels was een kleinere soortgenoot, de steenuil, ook in de problemen
geraakt omdat geschikte broedlocaties niet of nauwelijks nog aanwezig
waren. Steenuilen broeden het liefst in boomholten van oudere bomen.
Onze hoogstamboomgaarden leenden zich hier uitstekend voor maar
waren in rap tempo verdwenen. In 1997 kregen we van het IKL het
verzoek ook aan het nestkastproject voor steenuilen mee te doen. En
weer gingen we met de plattegrond op tafel op zoek naar geschikte
locaties. Nu naar weilanden met daarin enkele oudere bomen. De eige-
naren gaven allemaal toestemming en zo werden er 14 nestkasten ge-
plaatst. leder jaar maken twee tot drie paartjes steenuilen gebruik van
deze kasten. De meeste kasten die we geplaatst hebben worden overi-
gens jaarlijks gekraakt door vooral koolmezen en een enkele keer door
spreeuwen, ringmussen en kauwen.

Klokke Roe/and (Europapark)
1992. Het park was in verval geraakt en er waren plannen om er een
hotel te bouwen. Het zag er voor het voortbestaan van het park beroerd
uit. Dankzij brede steun uit de Gronsveldse bevolking bleef het park
behouden. De gemeente werd bereid gevonden om een groot deel van
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het park te restaureren. Na deze restauratie hebben diverse verenigingen
er festiviteiten gehouden. Het is te hopen dat bij het zoeken naar eep
herbestemming voor het voormalige restaurant ook aandacht zal zijn\voor
verdere restauratie van het theehuisje en de wintertuin.

Heropening van het park na de restauratie.

Boomplantdag
De jaarlijks terugkerende boomplantdag vindt plaats op de eerste zater-
dag van de lente. Op initiatief van de gemeente worden ergens in
Gronsveld of Rijckholt bomen geplant. Meestal gebeurt dit in samenwer-
king met de kinderen van de basisschool. Voorafgaand aan de boom-
plantdag wordt bij de Sectie Natuur geInformeerd naar geschikte locaties
en boomsoorten. Zo herinneren we ons de aanplant van rode kastanjes
aan de Stationsstraat en de aanplant van hoogstamfruitbomen in een
weiland nabij de school. Wat bomen planten betreft heeft de Sectie
Natuur de afgelopen jaren ook zelf initiatieven genomen. Zo hebben we
vier essen geplant op het talud nabij de kruising Saovelsweg/Voerenweg
en we plantten een treures bij het veldkruis op de hoek Stationsstraat/
Oosterbroekweg. Helaas is de ent van deze treures al na een jaar afge-
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storven en is de onderstatn, een gewone es, doorgegroeid. Dus niet
getreurd, we zijn ook blij met een gewone es. Aan de Vroendalsweg, op
de groenstrook voor de peuterspeelzaal, hebben we een zomereik en een
christusdoorn geplant.
Bij gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Grueles hebben we, nadat
we bij de festiviteiten gebruik mochten maken van het kasteelpark, als
blijk van dank een Groeselder Kleumpke in het kasteelpark geplant en bij
gelegenheid van de opening van de tentoonstelling over het Savelsbos, 10
september 1989, hebben we nabij 't Kloester in Rijckholt een hollandse
linde geplant. Bij de heropening van de Rabobank heeft Grueles aan de
bank een boom(bon) geschonken. Deze boom zou naast de bank geplant
worden. Bij nader inzien bleek dit niet mogelijk en Grueles kreeg de bon
terug met het verzoek elders een geschikte pick te zoeken. Deze werd
gevonden bij het kapelletje aan de Voerenweg. We hebben daar een
moseik geplant omdat deze boom smal en hoog opgaand is zodat hij in de
toekomst het landbouwverkeer niet zal hinderen.
We kijken dus ook vooruit. Dat hebben we ook gedaan met betrekking
tot de zwarte walnoot bij de Beuk. Al decennialang staat bij de Beuk een
reusachtige zwarte walnoot op het randje van de afgrond. Zowel letterlijk
als figuurlijk want vanwege zijn hoge leeftijd is hij niet meer zo vitaal. Er
zit veel dood bout in en zijn jaren lijken geteld. Omdat wij dit een mar-
kante boom vinden op een markante plaats hebben we enkele jaren
geleden iets verderop een jonge zwarte walnoot aangeplant waarvan wij
hopen dat deze uiteindelijk net zo beeldbepalend wordt als zijn oude buur.
Ook een markante boom was de walnoot, pal aan de Voerenweg in het
weiland van Lyda Dodemont. Deze walnoot is uiteindelijk aan ouderdom
bezweken en vervolgens gerooid. In overleg met Lyda heeft de Sectie
Natuur in 2003 een nieuw exemplaar geplant.

WBE Savelsbos
"De Wildbeheereenheid Savelsbos en de Sectie Natuur streven verschil-
lende doelen na en kunnen niet samenwerken." Dit was een veelgehoord
geluid toen we een aantal jaren geleden besloten toch op beperkte schaal
te gaan samenwerken. Dit was mede ingegeven door het gezamenlijke
gebruik van de Beuk en het feit dat we samen in een kleine gemeen-
schap wonen en werken. Men komt elkaar nogal eens tegen. Dan kun je
maar beter met elkaar zijn dan tegen elkaar. Bovendien levert de WBE in
de persoon van Eddy Jacobs een uitstekende beheerder van de Beuk.
Met hart en ziel houdt hij de Beuk in stand en ziet crop toe dat er niks
`verinneweerd' wordt. In hem vinden wij ook een goede gastheer wan-
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neer wij ter plaatse een of andere activiteit hebben voor onze jeugdgroep
of wanneer we met Staatsbosbeheer ons jaarlijks overleg hebben.
Kortom, met respect voor elkaars mening is er wel degelijke ruimte voor
een goede vorm van samenwerking.

Inyentarisaties
Meten is weten. Dit geldt voor vrijwel alles in het leven maar zeker
wanneer het natuurbeheer betreft. Regelmatig wordt de Sectie Natuur
verzocht bijdragen te leveren aan landelijke inventarisatieprojecten. Het
kan dan gaan om vogels, vlinders, planten, paddestoelen, noem maar op.
Zo is er van 1998 tot en met 2000 medewerking verleend aan de Atlas
van de Nederlandse Broedvogels en zijn we de laatste drie jaren bezig
met het verzamelen van broedgegevens van de huiszwaluwen en euro-
pese kanaries in Gronsveld en Rijckholt en de roofvogels in het
Savelsbos. Dit laatste is dit voorjaar al van belang gebleken. De door het
Staatsbosbeheer geplande rooi- en kapwerkzaamheden zijn aan de hand
van de door ons verzamelde gegevens aangepast dan wet uitgesteld.
Op verzoek van de gidsen van de vuursteenmijn hebben we een inventa-
risatie gemaakt van alle planten in de bermen van de Romboutsweg
(Troompelsweg) tot aan de vuursteenmijn, zodat ze vragen van bezoe-
kers daarover kunnen beantwoorden.

Vogelexcursies
Vanaf 1987 organiseert de sectie excursies "vogels kijken". In de jaren
1987 tot en met 1989 werd dit nog gecombineerd met een aantal binnen-
lessen, maar vanaf 1990 wordt uitsluitend nog de natuur ingetrokken.
Vanaf oktober staat elke eerste zondag van de maand een excursie op
het programma, vooraf gepubliceerd in Binding, Etalage, Maaspost en
Zondagsnieuws. Wat de laatste jaren overigens opvalt is, dat er vanuit
Gronsveld en Rijckholt nauwelijks sprake is van nieuwe deelnemers aan
onze excursies. Geen interesse? Nauwelijks voor te stellen! Te vroeg
opstaan? Dat zou kunnen! Maar bedenk dan wel wat u allemaal mist.
Wat dacht u van ijsvogels, blauwe kiekendieven, koperwieken, blauw-
borsten, grote zaagbekken, enzovoort enzovoort, maar vooral lekker
buiten zijn in de natuur met een gezellige club.

Grueles Keendercliiog
In het voorjaar 1996 werd de eerste `Grueles Keenderdaog' georgani-
seerd. Deze dag was bedoeld om de kinderen van groep 7 en 8 van onze
basisschool kennis te laten maken met de activiteiten van Grueles. De
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Schapen scheren bij Frans Sleijpen.

dialectlessen van Gilles Jaspars werden door de kinderen met grote
interesse gevolgd. Veel kinderen bezochten voor het eerst van hun leven
de Beuk en de molen, van John van de Weerdt (Sectie Streekmuseum)
kregen ze uitleg over oude gebruiksvoorwerpen en werktuigen zoals een
`vleismutile' en een `melegersjaor. Ze vormden een redactie en foto-
groep voor het samenstellen en uitgeven van een eigen editie van de
`Grueles Keenderdaog Gezet' en een grote groep kinderen ging met de
Sectie Natuur aan de slag in het naast de school gelegen weiland van
Zjef Houten. Daar werd met hulp van Jan Piet Rietdijk een grote poel
uitgegraven die vervolgens door de kinderen met plastic folie en aarde
werd afgewerkt. Maar een poet is geen poel als er geen water in zit. En
dus werd er weer een beroep gedaan op de brandweer van Maastricht.
Vanaf het kerkplein werden de brandslangen uitgerold en aan het einde
van de schooldag werd de poel gevuld. Kinderen zijn nu eenmaal kinde-
ren en de combinatie van water en teem leverde onbedoeld een gigan-
tisch modderballet op.
De eerste Grueles Keenderdaog was zeer succesvol verlopen. Iedereen
was tevreden en dus werd besloten er een jaarlijks terugkerend evene-
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ment van te maken. In de daarop volgende jaren heeft de Sectie Natuur
samen met de kinderen nog een poel aangelegd (bij de Beuk) en er werd
een planteninventarisatie gemaakt op de helling bij de Beuk. Van ge-
droogde planten en plexiglas werd een prachtig herbarium gemaakt en in
de tuin van de school werd een natuurpad aangelegd en een zogenaamde
beestentoren. Dit jaar hebben we met de kinderen een educatieve wan-
deling door het dorp gemaakt. Na afloop kreeg iedereen, kinderen,
leerkrachten en hulp-ouders ter herinnering aan het zilveren jubileum van
Grueles een buxusplantje aangeboden.

Jeugdnatuur
Vorig jaar vierde onze sectie op bescheiden schaal het feit dat de jeugd-
natuurgroep 12,5 jaar bestond en daar zijn we heel trots op. Vanaf 1992
wordt voor belangstellende kinderen op niet-schoolse wijze aan natuur-
educatie gedaan. Gemiddeld 25 kinderen nemen deel aan het zeer geva-
rieerde activiteitenprogramma. Gelet op afwijkende interesses zijn er
twee leeftijdsgroepen. Wat krijgen de kinderen zoal voorgeschoteld? Een
bezoek aan een stroopstokerij en een melkveehouderij, waar de kinderen
meehelpen met het melken van de koeien en het voeren van de kalveren,
behoren tot de vaste onderdelen. Bij de familie Sleijpen uit Rijckholt
heeft het scheren van schapen al enkele keren op het programma ge-
staan en Marjet Meijerink, ook uit Rijckholt, leert ze hoe wol gesponnen
wordt en tijdens een andere activiteit hoe manden gevlochten worden
van wilgentenen. Marcel Brouwers, ook uit Rijckholt, vertelt de kinderen
over het werk van de imker. Nestkastjes en voederkastjes timmeren voor
onze vogels is ook een regelmatig terugkerend onderwerp evenals het
bezoeken van oude mergelgroeven. Uiteraard ontbreken planten-,
insecten- en vogelexcursies niet op het programma. Sinds enkele jaren is
er zelfs in samenwerking met Staatsbosbeheer een onderhoudsproject
aan het programma toegevoegd. Elk jaar wordt het plateau nabij de Beuk
ontdaan van vlierstruiken. Ook staat er regelmatig een museumbezoek op
het programma: het Natuurhistorisch Museum te Maastricht, het Musee
de Zoologie te Luik en het Limburgs Museum te Venlo.

Rariteiten
Sinds vele jaren een vaste rubriek in het laatste nummer van elke jaar-
gang. Deze rubriek is er vooral dankzij u als lezer van Grueles. Elk jaar
weer krijgen wij voldoende waamemingen binnen om er een interessant
artikel mee te vullen en wij hopen dat dit zo blijft.
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Jeugdnatuurgroep met begeleiders voor het museum in Luik.

Ontwikkelingen in de natuur
Tenslotte een korte overpeinzing hoe onze natuur de laatste 25 jaar heeft
doorstaan. Om met het slechte nieuws te beginnen. De wielewaal,
gekraagde roodstaart, fluiter en kramsvogel zijn als broedvogel verdwe-
nen en de veldleeuwerik is hard op weg ons eveneens te verlaten. De
bergnachtorchis, het soldaatje en de echte sleutelbloem worden niet meer
aangetroffen. De hazelmuis is waarschijnlijk verdwenen en van de
eikeltnuis zijn nog slechts enkele territoria bekend.
Daar staat tegenover dat het ree, 25 jaar geleden nog maar sporadisch
een bezoeker van het Savelsbos, er niet meer weg te denken is. Ook
wespendief, zwarte specht en middelste bonte specht hebben het bos tot
hun broedgebied gemaakt en de stand van het vuurgoudhaantje is aan-
zienlijk toegenomen. De meikever is weer helemaal terug en onze groot-
ste inlandse kever, het vliegend hert, heeft kunnen profiteren van het
gewijzigd beleid van Staatsbosbeheer. Door het niet meer verwijderen
van rottende boomstronken en stammen is het leefgebied van het vlie-
gend hert weer toegenomen. Ook mochten we ons verheugen in een
forse toename van de europese kanarie. Daar waar elders in Zuid-
Limburg sprake is van een achteruitgang, is deze soort in Gronsveld en
Rijckholt alom aanwezig.

Hub. Reutners
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1985. De Vroendalsweg nog zonder bejaardenwoningen.
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1980. Afbreken schoolmuur.

1990. Tentoonstelling in de kerk. 10 Jeer Grueles.

2000. Werken in het streekmuseum.

1995. Renovatie van 'de Beuk'.

2005. Start renovatie kerk.
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Gezien

De voormalige boerderij in deze rubriek van ons vorig nummer ligt aan
Rijksweg 193 in Rijckholt. Ze is waarschijnlijk rond 1800 gebouwd. Sinds
17 juli 2002 zijn Huub Moonen en Evelyn Smidt met hun zoon Stefan de
bewoners. Zij kochten dit huis van Frits Mourmans en Bep Brenenraad
en voor dat zij de sleutel hadden gekregen, mochten ze al beginnen met
het verbouwen van de stallen. Omdat Huub een aannemersbedrijf heeft
ging dit vrij snel. Daarna werd er voortvarend aan de verbouwing van de
woning begonnen. Behalve de voorgevel werd ongeveer het hele huis
gesloopt. Het vakwerk aan de straatzijde werd gehandhaafd, echter de
hele voorgevel werd van een lichtgele verflaag voorzien zodat het een
nieuwe woning lijkt. Een oude gewelfde kelder is hersteld en als wijnkel-
der in gebruik, de andere is gedempt.
De stallen die we op de foto zien zijn verbouwd tot een werkplaats en
een berging. Een ruimte werd ingericht als sauna. Na een lange fiets-
tocht, hij is namelijk een fervent fietser, vindt Huub het geweldig om hier
een tijdje in door te brengen.
Vermeldenswaard is nog dat Huub bij het graven in de tuin botten van
koeien en varkens vond, die hier kennelijk door vroegere bewoners
werden begraven.

Bep en Frits die nu wat verderop langs de Rijksweg wonen, vertelden mij
dat Huub en Evelyn prachtig werk hebben geleverd met de verbouwing
van de voormalige boerderij.
Bep woonde in Eckelrade, maar groeide eigenlijk op in Rijckholt bij haar
oom en tante; Geel van de Weerdt en Anna (Ansje van Veuske)

Hendriks. Iedere vrije dag was zij hier te vinden en omdat Gee! en Anna
geen kinderen hadden zeiden zij altijd: "Es dich geis troUwe daan maogs
te hie koeme woene, de gaanse boerderij erfs dich toch". Na hun huwe-
lijk in 1960 trokken Bep en Frits bij oom en tante in. Ze kregen vier
kinderen; Carien, Bert, Conny en Marcel.
Omdat Anna ernstig ziek was, werkten Bep en Frits veel mee op de
boerderij. Bep hielp Anna in en rondom het huis en Frits (hij was elektri-
cien) leerde al snel alle kneepjes van het boerenvak. Anna overleed in
1965 en Geel in 1987.

Aan bovenstaande "boerderij" is in de loop der jaren nogal wat gewijzigd,
maar het originele karakter is behouden gebleven.

Sjef Cans



Ber de Witte) van Eudem

Hubertus Joannes Goessens werd geboren te Gronsveld op 1 augustus
1891. Hij was de tweede van de dertien kinderen van Adam Hubertus
Goessens en Maria Catharina Elisabeth Goessen. Zijn geboortehuis staat
onder in het dorp, nu Rijksweg 56, waar zijn vader en later zijn broer
Tefiel een slagerij hadden. Na de lagere school dacht Ber dat hij smid
wilde worden. Hij vertrok naar Mortroux in Belgie waar hij enkele jaren
bij zijn oom Theophile Smets die smid was, werkte. Toen hij 18 jaar was
moest hij terugkomen om in Nederland zijn militaire dienstplicht te vervul-
len. Na zijn diensttijd ging Ber bij zijn vader in de slagerij werken. Op 8
maart 1923 trouwde hij met Maria Anna Mingels (zus van Zjang Min-
gels), geboren te Rijckholt op 24 juni 1897. Ze gingen wonen in Grons-
veld, midden in het dorp, nu Rijksweg 96, waar hij een slagerij begon. Ze
kregen vier kinderen: Josephina Hubertina Maria (Fineke), geboren op 8
december 1923 en, pas een jaar oud, overleden aan longontsteking op 16
december 1924, Catharina Hubertina Maria (Zjenetteke), geboren
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Brie fkaart van soldaat Ber aan zijn ouders.

1916. De familie Goessens-Goessen. Achter v.I.n.r. Zjeng, Fik, Bet-, tudem,
Ha] en Geel. Midden Net, An, Lena, Anzjelien en Mien. Voor v.I.n.r.
Vader tudem, Zjef, Tefiel en moeder Net.
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1928. Voor de slagerij van Ben
V.I.n.r. Lieske Halders, Zjanetteke.
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1924. Ber met de dikke trom
van de fanfare.

1935. Eerste Heilige Communie van Zjeraar. Achter: Bel- en Merle.
Voor v.I.n.r. Zjenetteke, neefje Alex uit Bressoux, Anzjelien, Zjeraar, taant
Fien uit Bressoux.

1939. Plechtige Communie
Zjeraar. V.I.n.r,Zjeraar,
Ber Cilissen, Hub Wolfs

121



1948. Ber en Anzjelien.

19 januari 1925 en overleden op 4 februari 1937, Gerardus Joseph Adam
(Zjeraar) geboren 15 december 1927 en Maria Angelina (Anzjelien)
geboren 30 december 1929.
lntussen was het gezin verhuisd naar een gedeelte van de grote boerderij

't Brook' waar Ber koeien hield en vanwaar uit hij in de veehandel
ging. In 1937 werd Zjenetteke, de oogappel van Ber, maar vooral van
Marie, ernstig ziek. Ze bleek hersenvliesontsteking te hebben en ze
overleed binnen enkele dagen op 4 februari 1937. Haar moeder was
ontroostbaar en kwam eigenlijk nooit over dit verlies heen. In 1941, Ber
was net 50 geworden, werd hij in de stal door een koe tegen de muur
gedrukt waarbij hij enkele ribben brak. Hij had verschrikkelijk veel pijn
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V.I.n.r. Pjerke Raike, Bet-, Zjeng Wolfs, Merle Wolfs-Goessens,
Bet- Doyen.

zodat er een dokter bij gehaald moest worden. Deze kon Ber slechts
adviseren geen inspannend werk meer te doen. Dat ging natuurlijk niet
want het werk moest doorgaan ondanks de pijn. Hij vond het vooral
zonde van de fl. 45.- die hij de dokter voor het onderzoek had moeten
betalen. Gelukkig kwam zijn zoon Zjeraar net van de lagere school. Hij
ging Ber helpen, zowel op de boerderij als op de handel. Zjeraar werkte
twaalfjaar bij zijn vader totdat hij trouwde en de boerderij van zijn
schoonouders in Termaar overnam.
In 1943 kocht Bar het huis aan de Rijksweg naast zijn vroegere slagerij,
nu nummer 94 en 94a, waar hij nog bijna 40 jaar zou blijven wonen.
Na de bevrij ding trok de economic weer langzaam aan. De crisis van de
jaren '30 en de vaak bange oorlogsjaren waren verleden tijd. Ook de
veehandel kwam weer tot bloei. Hier profiteerde Ber van. In 1947 kocht
hij zijn eerste auto waardoor hij zijn werkterrein flunk kon uitbreiden.
Alles zag er rooskleurig uit, maar toen sloeg het noodlot weer toe. Zijn
vrouw Marie werd ziek en bleek kanker te hebben. Ze overleed na een
lang en verschrikkelijk pijnlijk ziekbed op 7 augustus 1948. Buren herin-
neren zich nog dat zij schreeuwde van de pijn in de dagen en nachten
voor haar overlijden. Hun dochter Anzjelien, pas 18 jaar, kreeg nu de
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1958. Ben I van de Zweitlanceers. Achter v.I.n.r. Bet- Doyen, Zjaak Wolfs,
Frans Spauwen, Be,-, Sjarel Jaspers, Chretien Pin ckaers, Jacques Heijnen,
Emile Smeets, Bet. Smets. Voor v.I.n.r. Eddy Goessens, Zjeng Goessens.

Bei- I.

1967. Anzjelien en dochter Tiny.

zorg voor het huishouden want pa moest toch weer op pad voor zijn
handel. Hij was heel veel van huis, kocht de koeien bij boeren in heel
Zuid-Limburg en verkocht die op de veemarkten in onder andere Gulpen,
Valkenburg, Roermond en regelmatig ook in Den Bosch. Pjerke Wolfs
vervoerde met zijn vrachtauto de koeien naar de diverse markten. Als ze
naar Den Bosch gingen moesten ze midden in de nacht vertrekken. Door
slechte wegen en het veer over de Maas bij Wessem was zo'n reis een
tijdrovende bezigheid. Het was dan ook meestal laat in de avond als ze
weer thuis kwamen. Toch hield hij wel van dat uitstapje ook al omdat er
in Den Bosch altijd goed gehandeld werd. Zijn dochter Anzjelien trouwde
op 23 augustus 1950 met Mathieu van Caldenborgh uit Eijsden en ze
gingen bij Ber inwonen. Ook de Lange Geel (Goessen) een oom van
Ber, woonde bij hen in.
Voor Ber kwam intussen de tijd om te gaan rentenieren. Hij had wat
gespaard en omdat hij in zijn eigen huis bij zijn dochter woonde had hij
niet veel geld nodig.
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In 1956 werd hij 65 en toen werd, nogal onverwacht, de A.O.W. inge-
voerd. Voor Ber een geweldige meevaller: nooit betaald en meteen
vangen. Vanaf nu was hij vrijwel iedere dag in het café te vinden. Met
zijn grote witte pet op was hij al van verre te herkennen. Deze petten
overigens werden door zijn dochter Anzjelien zelf gemaakt. Zij probeerde
hem wel eens mee te krijgen om in Maastricht een `sjikke' pet te kopen,
maar dat weigerde hij pertinent.
Ber werd in 1958, op 67-jarige leeftijd, de eerste Prins-Carnaval van de
Zweitlanceers. De vereniging werd opgericht in café De Keizer (Jean
Houten) en Ber was een van de oprichters.
Zijn grote cafevriend was Hub van de Kuper (Peeters) en samen brach-
ten ze vele avonden in het café door, altijd tot sluitingstijd. Vaak stonden
ze daarna nog uren op de Rijksweg te kletsen. Favoriet was café Sport
aan de Hogeweg, eerst bij Zjir Kuipers en later bij Peter van Wissen.
Toch werden de andere cafés ook niet vergeten.
Ber was ook een verstokt roker. Zijn kleine pijp werd tientallen keren per
dag gestopt en leeg gerookt. Het was dan ook niet verwonderlijk dat zijn
kleinkinderen hem steevast `opa piep' noemden. Als het pijpje te beet
werd legde hij het even weg, meestal op het buffet. Hij haalde dan een
mooi wit doosje Golden Fiction te voorschijn en pafte rustig verder. In
plaats van kostgeld te betalen ging hij iedere vrijdag naar het slachthuis in
Maastricht. Hij had daar nog connecties en kocht dan voor een vrienden-
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prijs een geweldige partij koteletten, waar het inmiddels vier kinderen
tellende gezin van Anzjelien en Mathieu een halve week zoet mee was.
Zijn kleinzoon Jan bewaart mooie herinneringen aan zijn opa. Omdat het
gezin van Anzjelien en Mathieu intussen was gezegend met vier kinderen
en er maar drie slaapkamers waren, sliepen de jongens bij opa. Eerst
Jan, toen Gerrie en later ook nog Lewie. Ber zat er niet mee, integen-
deel. Vooral met Jan, ook al omdat hij de oudste was, had hij een heel
vriendschappelijke band.

Intussen was hij in zijn 9P levensjaar gekomen en nog steeds leefde hij
als een jonge vrijgezel. Toen kwam het ongeluk. Hij had een douche
genomen in de pas gebouwde badkamer. Hij gleed uit en brak zijn heup.
Niets wees erop dat dit hem noodlottig zou worden. Maar toch. In het
ziekenhuis kreeg hij longontsteking met heel hoge koorts, waaraan hij
enkele dagen later, op 7 december 1981, overleed. En dat ook nog op een
zaterdag, zijn favoriete uitgaansavond, de gezelligste avond in het café.

Wallie van de Weerdt
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Rectificatie
De foto uit het vorige nummer (pagina 61) is genomen tijdens de begra-
fenis van pastoor Oliviers in 1939. Emeritus-deken P. Jochems, oud-
kapelaan van Gronsveld, decide ons dit mede.
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Vrijdag 2 september

20.30 Opening jubileumfeest.

21.00 - 01.30 Allround orkest Cupid.

Zaterdag 3 september

14.30- 15.30 Sprookje opgevoerd door leerlingen van de basisschool.

15.45 - 20.00 'Kemedie' opgevoerd door leden van Grueles.

20.00 - 21.45 Zanger en conferencier Laur Rutten.

22.00 - 00.00 Band C'est ca.

Zondag 4 september

11.45 - 12.45 Sprookje opgevoerd door leerlingen van de basisschool.

13.00 - 15.30 'Kemedie' opgevoerd door leden van Grueles.

15.30 - 17.30 Band Les Philfolles.

17.30 - 20.30 De Boppers.

Alle feestelijkheden spelen zich af op en aan de Rijksweg ter hoogte van Café

De Kerteermeister (Rijksweg 76) en in onze feesttent op de 'koer' van

Francoise en Robert Spronck (Rijksweg 78).

Entree 'kemedie': 3,-.

Reserveren bij Drogisterij Dassen vanaf 15 augustus.

Overige festiviteiten gratis.
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