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Voorwoord redaktie

Alweer het laatste nummer van deze jaargang.
Traditiegetrouw vindt u de acceptgirokaart waarmee u het
abonnementsgeld voor de 10e jaargang kunt betalen.
Traditiegetrouw f 17,50! Een maand geleden zouden wij
geschreven hebben: "Eerder nog zal de Berlijnse Muur
worden afgebroken, dan dat het abonnementsgeld wordt
verhoogd." We zullen een steviger muur moeten zoeken.

Het zal u niet ontgaan zijn, maar we maken u er toch op
attent dat Grueles volgend jaar 10 jaar bestaat. "Dat
es fleet niks, Marie!" Grueles is niet van plan dat
jubileum in stilte te vieren. U zult er nog van horen. We
kunnen nu alvast meedelen dat er plannen in een
vergevorderd stadium zijn, om een zilveren penning
uitgegeven: een replica van een Gronsveldse munt uit
1754. De oplage zal beperkt zijn. Rond maart 1990 zult u
er meer van horen.

Het laatste nummer van Grueles uit de jaren '80 is weer
een omvangrijk nummer. Historie opent met een vervolg op
het verhaal van de afscheiding van beide Limburgen. Het
lijkt dit keer een beetje op een cursus Frans voor
gevorderden. Maar het was hier in die tijd nu eenmaal
Frans wat de klok sloeg. Verder vindt u Gus, Wallie, Ina,
Leon en voor het eerst een minderjarige auteur, geboren
rond de tijd dat Grueles werd opgericht.

De redaktie wenst u veel lees- en kijkplezier.

Zaolige Kiesmes, Zaolig Nejaor.

De redaktie
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Activiteiten
agenda

Tentoonstelling Het Savelsbos
Vanaf 24 december is de tentoonstelling Het Savelsbos
gesloten. We openen weer op zondag 25 maart 1990 van
14.00 - 16.30 u. Groepen kunnen tussen 24 december en 25
maart terecht op aanvraag. Inlichtingen bij Arnold
Selten.

Opschoonactie
De opschoonactie van de sectie Natuur zal zijn op 24
maart 1990. Op zo'n dag maken vele handen licht werk.
Inlichtingen bij Pim van de Weerdt.

Beukdag
Op 7 april 1990 zal er weer een "Beukdag" zijn. De
bedoeling van die dag is het doen van grotere en kleinere
onderhoudswerken, reparaties, opschoning en dergelijke
aan en rond "De Beuk". Dat van die handen en dat lichte
werk geldt ook op die dag. Inlichtingen bij Hans Kengen.

Cursus Herkennen van vogels
De volgende data zijn vastgesteld:
Binnenlessen, in "'t Kloester":

15 januari 20.00 u
12 februari 20.00 u
2 april 20.00 u

Buitenlessen, te vertrekken vanaf het Kerkplein:
7 januari 9.00 u

11 februari 8.30 u
11 maart 8.00 u
8 april 8.00 u

29 april 7.30 u
20 mei 7.00 u

Inlichtingen bij Huub Reumers.
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Gronsveld, Rijckholt, Mesch en Eijsden 150 jaar
bij Nederland (3)

Het Revolutiejaar 1848.

Politieke situatie le helft van 1848.

Weer begon het in Frankrijk. In februari 1848 ontvlamde
daar - zoals in 1789 en 1830 - een revolutie die binnen
enkele maanden naar bijna heel Europa oversloeg.
Economische depressie, sociale grieven en groeiend
liberalisme en nationalisme brachten allerwege
ontevredenen van allerlei slag op de barricades. Het leek
een herhaling van de grote Franse Revolutie 60 jaar
eerder (1789).
Nederland keek angstig naar Belgie. Als de revolutie,
zoals beide vorige keren, greep kreeg op Belgie, zou
Brussel bijna zeker Nederlands-Limburg opeisen. Menig
Limburger hoopte dat het nu wel zou lukken. De Limburgse
gouverneur Van Meeuwen uitte die vrees in enkele van zijn
14-daagse rapporten aan Koning Willem II.
Op 1 maart liet hij de Koning weten dat: "Zoo een warme
opstand in Belgien uitbrak.... wellicht eene
machtsontwikkeling aller noodzakelijkst (zou) kunnen
worden" om Limburg voor Nederland te behouden. Zijn
rapport van 26 maart klonk nog vrij gerust. "Tot nu toe
heb ik nergens van pogingen gehoord om de vordering van
afscheiding van Limburg en Holland te doen herleven."
Toch was er op dat moment al heel wat in beweging en
vooral in Den Haag. Koning Willem II namelijk was bang
geworden! Uit het hele land kreeg hij
gouverneursrapporten over hongerrellen en democratische
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roeringen. In Amsterdam en Dan Haag hadden al
plunderingen plaatsgevonden. In Duitsland had menig vorst
het veld moeten ruimen door maartrevoluties, of' inspraak
moeten geven via Grondwet of Grondwetsherziening. Willem
II wilde daartoe niet gedwongen worden en op 13 maart
gooide hij het roer om. Hij beschreef zichzelf als "un
home, qui de tres conservatif est devenu en 24 heures
tres liberal" (een man, die van erg conservatief in
24 uur zeer liberaal is geworden). Zonder zijn kabinet
erin te kennen gaf hij de zeer progressieve Thorbecke de
opdracht een nieuwe grondwet op te stellen. Dat bracht
een stroom van petities op gang, vragende om meer
inspraak en democratischer structuren. Ook het Maasdal
kwam in beweging en Gronsveld liep - zoals we straks
zullen zien - daarbij voorop.
De nieuwe Duitse "Marzministerien" zaten intussen ook
niet stil. Naast meer inspraak en vrijheden in hun eigen
staatjes wilden ze ook de vrij losse Duitse statenbond
omsmeden tot een hechtere natie. Ze besloten daartoe een
nationaal Duits Parlement te formeren in Frankfort en
schreven daarvoor verkiezingen uit in alle Duitse
bondsstaten. Ook Nederlands Limburg hoorde sinds 1839 tot
die Duitse Bond. Die verkiezingen gaven menig Limburger
weer hoop los te kunnen komen van "Holland". Als Belgie
geen hand uitstak dan maar naar Duitsland. Zelfs dat
liever dan "Hollands"! Allerwege afscheidingsrekesten en
separatistische agitatie, nu richting Duitse Bond.
Op 2 en 11 april hadden grote meetings plaats van
burgemeesters en notabelen in Schimmert en Neer, vragend
om aansluiting bij de Duitse Bond. De 16e mei
rapporteerde de gouverneur aan de Koning over de
groeiende onrust als gevolg van deze verkiezingen: "Het
uitsteken van de bondsvlag is de leus tot woeling en
onrust." Op eigen gezag zond hij dragonders ter
versterking van de marechaussee naar Heerlen en het
woelige Eijsden. Daarover straks meer. Halverwege mei
vonden de verkiezingen plaats voor de 2 Limburgse
afgevaardigden naar Frankfort. Gekozen werden baron H.
Scherpenzeel-Heusch uit Baarlo en Alexander Schoenmaekers
uit Amby, ons reeds bekend van de separatistische acties
bier in 1844.
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Het nieuwe kabinet in Den Haag en vooral de nieuwe
minister van Binnenlandse Zaken Luzac stelde zich zeer
afwachtend op, bijna nonchalant. Toen gouverneur Van
Meeuwen rapporteerde: "de invordering der geadmodieerde
(=gemeentelijk te innen) accijnsen is bijna facto
geschorst", volgde daarop geen reactie. Er gingen in het
noorden zelfs stemmen op Limburg maar op te geven en er
zeker geen conflict voor te riskeren. Dat alles werkte in
het voordeel van de separatisten.
Tot zover het politiek kader hier in Limburg tot eind
mei. Hoe reageerde men nu in onze dorpen op deze

Andreas Adolphus Gadiot.
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politieke verwikkelingen. Gronsveld en Eijsden waren
behoorlijk onrustig. De Gronsveldse bevolking kwam in
opstand tegen burgemeester Gadiot, een ongewenst en door
velen zelfs gehaat bestuurder, een "democratisch" protest
dus. Eijsden daarentegen - zwaaiend met Duitse
bondsvlaggen - was meer bezig met de
afscheidingsbeweging. Rijckholt was - het wordt saai -
weer volledig rustig. Geen enkele wanklank of rebels
geluid uit dit idyllisch dorpje. Wonderlijk genoeg bleef
het ook in Mesch rustig tot half april. We waren daar -
getuige onze vorige afleveringen - anders gewend.

De val van burgemeester Gadiot.

Gronsveld was de eerste Limburgse gemeente die in
beweging kwam. Terwijl de gouverneur 26 maart het
hierboven geciteerde geruststellende rapport verzond, was
men in Gronsveld al druk doende handtekeningen te
verzamelen tegen het symbool van het "Hollands" bewind,
burgemeester Gadiot. De petitie eiste het ontslag van de
burgemeester.
De nieuwe koers, door Koning Willem II op 13 maart
ingezet, had hier kennelijk hoop gegeven op meer
inspraak. Zeer veel ingezetenen en alle raadsleden "met
uitzondering van een" hadden de petitie getekend. Ook
pastoor Smits uit Heugem.
Zaterdagmorgen, 1 april werd deze petitie door ongeveer
40 Gronsveldenaren aan de gouverneur overhandigd.
Een vrij vergaande eis, onder demonstratief vertoon van
eensgezindheid naar Maastricht gebracht. Enkele uren
daarvoor had Gadiot de gouverneur per brief attent
gemaakt op de komst van de Gronsveldse delegatie: "qui se
proposent d'aller vous trouvez en assez grand nombre"

(die van plan zijn U met een vrij grote delegatie te
komen opzoeken). Gadiot, die zijn brieven consequent in
het Frans schreef, verhulde zijn afkeer niet van zo'n
democratie. Zijn brief opende heel cynisch: "Le peuple
souverain, ayant en tete le conseil des anciens, ira
aujourd'hui a l'audiance pour vous remettre une
petition qui exige la destitution du Bourgemestre de
Gronsveld". (Het souvereine volk, met aan het hoofd de
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gemeenteraad zal vandaag op audientie komen om U een
petitie te overhandigen met als eis het ontslag van de
burgemeester Van Gronsveld.)
Heel scherpzinnig stelde Gadiot in deze brief meteen het
dilemma waarvoor de gouverneur zou komen te staan.
Toegeven aan "le peuple souverain" zou in heel het
Hertogdom Limburg wel eens een sneeuwbal-effect kunnen
oproepen van petities vragend om ontslag van minder
geliefde of te "Hollandse" burgemeesters. "Faiblir devant
cette casiemeute (=quasi-emeute) pourrait entrainer
des consequences bien plus funestes...et o cela
s'arreterait-il?" (Door de knieen gaan voor zo'n
bijna-opstand zou kunnen leiden tot heel wat rampzaliger
gevolgen....en waar zal dat eindigen?). De gouverneur zag
het probleem en schreef op 2 april aan Binnenlandse
Zaken: "Ik beschouw het nu in deze dagen van onrust als
gewaagd om dezen burgemeester te laten blijven fungeren.
Ik voor mij heb de overtuiging dat de ingezetenen
werkelijk weinig reden hebben om over zijn bestuur
tevreden te wezen... Zoo mag ik van eenen anderen kant
niet ontveinzen dat zijne dadelijke verwijdering, die dan
als afgedwongen moet worden betracht, een gevaarlijk
antecedent daarstelt, in eenen tijd als de tegenwoordige,
waar de eischen elkander verdringen."
Het compromisvoorstel dat de gouverneur die zelfde dag
Gadiot aanbood, werd door de burgemeester afgeslagen.
Gadiots mandaat verliep namelijk eind 1848 en de
gouverneur stelde voor - om verdere botsingen te
voorkomen - de resterende maanden verlof te vragen of
eervol ontslag te nemen. Gadiot weigerde omdat, zoals de
gouverneur aan Binnenlandse Zaken berichtte, "deszelfs
eer daardoor zoude worden gecompromitteerd....te oordelen
naar het privaat karakter van den Heer Gadiot geloof ik
niet dat hij van zijn voornemen zal zijn af te brengen".
De gouverneur suggereerde Den Haag de knoop maar door te
hakken en Gadiot eervol ontslag te bieden.
Ook de rijksontvanger J. Oosterbaan kwam in
moeilijkheden. Toen hij maandagochtend 3 april in herberg
Gilissen te Heugem zijn maandelijkse zitting hield voor
de inning van de directe belastingen, kreeg hij het aan
de stok met de pastoor van Heugem. Pastoor L. Smits had
zijn personele belasting aangezuiverd, zo berichtte
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Oosterbaan: "met een voor mij beleedigend schriftelijk
antwoord, gesteld op mijne schriftelijke uitnodiging,
welk antwoord is door mij teruggezonden met een daarop
gesteld wederantwoord". Een kribbige correspondentie nus
tussen twee hanige heethoof den. Een ontvanger die te zeer
op zijn strepen stond en een pastoor die geen weerwoord

duldde. Immers, om 10 uur stormde, aldus Oosterbaan, de
pastoor woedend de gelagkamer in: "driftig en
vloekende....met de vuist mij voor het aangezicht
dreigende, zeggende "Ah kereltje, had ik je hier alleen,
ik vermoordde je - maar dit bezweer ik je (hetgeen hij
tot twee malen toe, zelfs met vloeken heeft herhaald) jou
trouweloos fonctionnaire, dat waar of ik je ooit alleen
ontmoet, ik je vermoorden zal". Toen Oosterbaan rond het
middaguur terugkeerde naar zijn standplaats Gronsveld
werd hij door: "eene zamenscholing van meer dan in de
twintig vrouwen...opgewacht, uitgejouwd, roepende
"Verdomde ontvanger, nu is het Revolutie, Bliksemse
Schelm" en hem met vuiligheid hebben achter na geworpen".
De volgende dag, 4 april, kwam Gadiot - misschien door de
straatrevolutie tegen Oosterbaan - terug op zijn
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weigering af te treden. Hij berichtte de gouverneur dat
hij de Koning zou aanbieden "l'offre de ma demission et
quelques mots des motifs et du plus ou moms de danger
qu'il y a ici pour la chose publique". (Het aanbod van
mijn ontslag met in het kort lets over de motieven en de
gevaarlijke kanten, die hier aan kleven voor het algemeen
belang). Diezelfde middag ging dit bericht al als een
lopend vuurtje door het dorp. "Zodra de burgers de blijde
tijding ontfongen", zo berichtten de wethouders Berchmans
en Bemelmans en raadsleden Roosen en Pleumeeckers aan de
gouverneur "was de verrukking zoo groot dat men dadelijk
het Nationale Vaandel opnam en hetzelve door de geheele
gemeente rondwandelde. De blijdschap was onuitspreekbaar;
mannen, vrouwen en kinderen, door de entousjeasme
weggevoerd, dansten en sprongen op de straten; een ieder
verliet zijn werk en volgde de Drapeau; meer dan zes
hondert menschen waren op de been. Des avonds werd ieder
huis zonder uitzondering geillumineerd en het vaandel
boven het gemeentehuis uitgehangen. Alles ging met eene
bovennatuurlijke orde, eendragt en gehoorzaamheid toe.
Ten negen ure arriveerde eene brigade Marechaussees; hun
eerste werk was om het vaandel in te rukken, zeker in de
meening dat het het Belgesj of Franche was. Op hetzelfde
ogenblik hield alle vreugde op. Men riep overal: Ach! ons
vaandel is weg; dit moeten we terug hebben. Wij sterven
voor ons vaandel. Men gaf hun hetzelve terug en eensklaps
werd de vrede overal hersteld. Een ieder ging stil naar
huis en ten elf ure beyond men niemand meer op straat".
De raadsleden verhulden nauwelijks hun vreugde in deze
jubelende reportage van het spontane volksfeest vanwege
Gadiots terugtreden. Daarom zagen ze waarschijnlijk ook
alleen maar "eerie bovennatuurlijke orde (en) eendragt".
Vrij hypocriet sloten ze hun brief met een excuus aan de
gouverneur: "We hebben deze maatregelen moeten nemen om
de inwooners tot (rust) te brengen en grooter onheilen
voor te komen. We durven dus verhopen dat Zijne
Excellentie deze vreugdeblijken niet ten kwade zal
beschouwen."
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Gronsveld blijft "enbas" maken.

Toch keerde na die feestavond van 4 april de rust niet
terug in Gronsveld. Nog maanden bleef het zeer onrustig.
Nagenoeg dagelijks waren Gadiot en Oosterbaan slachtoffer
van pesterijen op straat of bij hun woning. Men bleef,
zoals dat in Gronsveld heette "enbas" maken. "Tous les
jours", zo berichtte Gadiot op 13 april "les travailleurs
et les enfants, en sortant de vepres, donnent un
charivari devant ma porte, puis devant celle de monsieur
Oosterbaau, receveur, et qui nous poursuivent partout en
bandes de 12 et davantage en criant de toute la force de
leurs poumons "A bas le Bourgemestre et le receveur -
vive le Gouverneur notre protecteur!" (Dagelijks maken
werklieden en kinderen, na de vespers, ketelmuziek voor
mijn deur en dan voor die van Oosterbaan, de ontvanger,
en die ons overal achtervolgen in groepen van 12 en meer,
terwijl ze uit voile borst schreeuwen "weg met de
burgemeester en de ontvanger, leve de gouverneur, onze
beschermer!") Drie weken later was het nog niet
afgelopen. De 6e mei schreef Gadiot, dat hij zich nog
steeds niet op de openbare weg of in het veld kon
vertonen zonder doelwit te zijn van geschreeuw en
naroepen "Cela devient insupportable! Et l'ange de
bonte finirait par s'impatienter! Gronsfeld est un
domicile force pour moi, je ne puis dans aucun cas le
quitter. J'y tiens par habitude et par necessite; que
l'on m'y laisse donc en paix!" (Het wordt onverdraaglijk!
En de engel van goedheid zou er zijn geduld bij
verliezen! Gronsveld is een gedwongen verblijfplaats voor
mij, ik kan het in geen geval verlaten. Ik ben eraan
gebonden door gewenning en uit noodzaak; dat men mij er
dan met rust laat!)
De verklaring voor het voortduren van de onrust is
veelvoudig. De nieuwe vrijheid, die 1848 had gebracht en
de voorbereidingen voor de Frankforter verkiezingen
hielden de commotie gaande. In mei en juni zou de onrust
in de provincie Limburg haar hoogtepunt bereiken.
Persoonlijke tegenstanders van Gadiot misbruikten deze
onrust en hitsten de bevolking tegen hem op. Gadiot zelf
bleef ook moeilijk doen en wilde net echt wijken.
Tenslotte durfden de gouverneur en minister van
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Binnenlandse Zaken geen keuze maken wie Gadiot zou moeten
opvolgen en Den Haag liet de zaak liggen tot eind
december. We zullen deze factoren nader uitwerken.
Gadiot liet ook na zijn ontslagaanvraag de zaak niet echt
los. De 7e april protesteerde hij over de houding van
wethouder Berchmans, die zich vanaf 4 april gedroeg als
burgemeester. Hij had kennelijk de veldwachter ontslagen,
een zekere Dassen huis aan huis rondgestuurd en de
klokken laten luiden voor corvee in het gemeentebroek.
Gadiot stelde, dat de leiding over Gronsveld bij hem
bleef berusten totdat de Koning zijn ontslagaanvraag had
aanvaard. Hij vroeg de gouverneur dat Berchmans duidelijk
te maken. Van Meeuwen antwoordde, dat Gadiot formeel wel
gelijk had, maar dat Berchmans vermoedelijk in de mening
verkeerde dat Gadiot zich had teruggetrokken "hetgeen de
facto dan toch wel niet geheel ongegrond zal wezen". Een
maand later (6 mei) liet Gadiot de gouverneur weten, na
zijn aftreden als burgemeester, graag lid te willen
blijven van de gemeenteraad. Hij zou dan daar in eigen
persoon zijn handelen als burgemeester kunnen verdedigen.
Volgens Gadiot waren de procureur-generaal van het
gerechtshof te Maastricht Borret, de advocaat-generaal
Casius en de districts-commissaris Van Aken het met hem
eens, maar hij liet de beslissing aan de gouverneur.
Voor de persoonlijke tegenstanders van Gadiot in het dorp
zijn we ten dele afhankelijk van brieven van Gadiot zelf
en dat is een uiterst subjectieve bron. Zijn grootste
tegenstander noemde Gadiot mr. baron Alexandre C.H.
Michiels van Verduynen (46 jaar), raadsheer aan het
provinciaal gerechtshof te Maastricht. Het conflict hing
al jaren en ging - zoals zo vaak in die jaren - over de
hoogte van de door de gemeente te bepalen
belastingaanslag, de admodiatie. Michiels, wiens woning
in Roermond lag, had vanwege zijn werkzaamheden in
Maastricht hoeve Waterrijk in Gronsveld gekocht. Daar
woonde hij, volgens zijn opgave slechts tijdelijk.
Hooguit 3 A 4 maanden per jaar. Hij wenste daarom niet
voor 100% belast te worden. Als voorbeeld citeer ik uit
correspondentie van 1846. Michiels beklaagde zich over de
"willekeurige, onbillijke en ongelijke manier (waarop
hij) in de eerste klasse (was) aangeslagen". Hij verweet
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"de Heeren Gadiot, Burgemeester en Bemelmans, Schepen van
hun gezag misbruik...te maken om hem vreemdeling, die
zijn geld in de gemeente komt vertieren, te
overlasten...ten faveure van eigen personen". Gadiot zou
zichzelf, volgens Michiels, in de 2e klasse hebben
aangeslagen.
In de notulen van het gemeentebestuur, van 3 augustus
1846 lezen we hoe dit protest werd weerlegd: "Zijn gezin
is er ruim zes maanden in het jaar en hij is er bijna het
gehele jaar door en er gaan zelfs in de wintertijd
weinige dagen voorbij of hij vertoont zich in het dorp."
De aanslag was dus correct. Omdat Michiels minachtend
sprak over de "kasteelheer Gadiot" liet deze in het
raadsverslag notuleren "het kasteel Gronsveld...waarvan
de beer Michiels met een soort van spotting spreekt
bestaat niet meer; hetzelve is afgebroken en op de
oplantse bevindt zich thans het woonhuis en
aanhoorigheden van de burgemeester Gadiot, betalende aan
grondbelasting f 45,30".
Deze Michiels was dus volgens Gadiot de kwade genius. Op
1 april schrijft Gadiot "l'homme qui a traine ce beau
canevas (est) Monsieur le Baron Hilaire Constant Michiels
van Verduynen". (Hilaire moet overigens zijn Alexandre;
Hilaire was een jongere broer) "Presque tous les jours
Monsieur Michiels fait ses Promenades A l'Estaminet de
Mademoiselle Sophie; c'est lA qu'il donne ses avis".
(de man die achter dit mooie plan zit is de Heer Baron
Hilaire Constant Michiels van Verduynen. Bijna iedere dag
maakt hij zijn uitstapjes naar het stamineke van juffrouw
Sophie; daar geeft hij zijn adviezen weg).
De gouverneur berichtte dit alles door naar Binnenlandse

Zaken en schreef dat Gadiot: "het gebeurde niet (zag) als
een uitvloeysel der haat die de ingezetenen hem
toedragen, doch enkel en alleen als het werk van den
raadsheer Michiels van Verduynen, met wien hij in twist
leeft en die te Gronsveld naar het algemeen gerucht
relatien onderhoudt met de dochter van eenen herbergier".
Die herbergiersdochter was Sophie Goessen (32), "de sjoen
Sophie" in de volksmond, dochter van de smid Arnold
Goessen en Anna Catharina Bouchoms. Elf jaar later (1859)
zou Baron Alexandre in Luik met deze mooie Sophie in het
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huwelijk treden.
In een van zijn volgende brieven noemde Gadiot nog enkele
persoonlijke tegenstanders, die - naar zijn zeggen - de
agitatie gaande hielden. Voorop de 84 jarige Van Brienen,
gepensioneerd Oostenrijks luitenant, diens kleinzoon
Charles van den Boom, Auguste Gauthier, en de beide
wethouders Berchmans en Bemelmans. Zij hadden de
leugenachtige geruchten op gang gebracht en aangemoedigd:
"Monsieur Van Brienen et Monsieur Bemelmans pour avoir
donne des sommes en argent, le premier 150 fl. et
Monsieur Bemelmans 50 fl. pour etre bu par les
travailleurs et les enfants, qu'ils se permettent
d'instiguer". (De heren van Brienen en Bemelmans door
sommen geld te geven, de eerste f 150,- en Bemelmans f
50,- als drinkgeld voor werklieden en kinderen, die ze
waagden op te stoken). De jonge Charles van de Boom n "est
une tete fellee,...Passe deux ans ii etait finfou
par suite de ses lectures exaltees" (is niet goed bij
zijn hoofd...2 jaar geleden was hij volledig dolgedraaid
door zijn overspannen lectuur.) Voor de wethouders had
Gadiot geen goed woord over. Berchmans was "un homme
vicieux, vindicative, buveur et ruine". (een slecht
mens, wraakzuchtig, aan de drank en aan de grond).
Bemelmans noemde hij een "pauvre homme, devenu proverbial
de nullite, puis il est meunier". (een zielige man,
toonbeeld van onbenul en bovendien molenaar). Auguste
Gauthier - al bekend uit 1844 en ook nu weer actief -
heette bij Gadiot een "honnete homme, tout A fait
incapable, sans la moindre instruction, pas meme un
brin d'esprit naturel. Oppose A l'ordre du choses
existantes, sans savoir pourquoi, si ce n'est qu'il est
souffle par les separatistes". (een eerlijke man,
maar totaal ongeschikt, zonder de minste opleiding, zelfs
zonder een greintje gezond verstand. Tegenstander van de
bestaande orde, zonder te weten waarom, behalve dan dat
hij wordt gesouffleerd door de separatisten).
Vrij onvriendelijke en harde uitspraken over medeburgers.
Maar Gadiot zag het zo en heel zelfverzekerd eindigde hij
deze brief met de verzekering "que ma combinaison est le
seule rationelle" (dat mijn visie de enige verstandige
is).
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Op de voortdurende pesterijen was volgens Gadiot maar een
deugdelijk antwoord, namelijk "une simple menace de
colonne mobile aux frais des crieurs et des
instignateurs". (alleen maar dreigen met de mobiele
colonne op kosten van de schreeuwers en aanstokers.) Dat
zou eindelijk rust brengen, goed voor het dorp, voor hem
persoonlijk en voor zijn bezittingen. Immers heel wat
jonge bomen van zijn plantages waren al uitgerukt, het
leek hem echter verstandiger daarover maar te zwijgen
"pour ne pas eveiller le chat qui dort". (om geen
slapende honden wakker te maken.) De gouverneur gelastte
de districts-commissaris Van Aken persoonlijk zijn
invloed aan te wenden bij de "gegoede en rustige
ingezetenen" van Gronsveld en hen aan te sporen het goede
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voorbeeld te geven. Anders zouden onaangenamer
maatregelen nodig zijn.
In Mesch ging het in april ook fout. Ook daar was de
burgemeester het mikpunt. Gronsveld maakte school. Bij de
woning van burgemeester Gilles Huynen werden "drie
vensters door brikstenen" ingegooid en een van zijn
ploegen werd in het veld in stukken gezaagd.
Hoogstwaarschijnlijk het werk van de "partij" van de in
1844 als burgemeester ontslagen wildeman Mathijs Straet.
Die was precies als zijn vader voorheen - constant in
de contramine en weigerde corvee en belasting in natura.
Zo wilde Huynen niet burgemeester blijven en hij meldde
Maastricht ontslag te willen nemen. Gouverneur Van
Meeuwen zag de lawine al in beweging komen. De spil van
het bestuurssysteem was de benoemde burgemeester en die
mocht niet vogelvrij worden. Hij adviseerde - bekend met
de verhoudingen in het lastige Mesch - Huynen de
gemeenteraad en notabelen bijeen te roepen en ze
"pertinent af te vragen of men U als hoofd van het
gemeentebestuur verlangt te houden". Als dat het geval is
- en hij verwachtte niet anders - dan kon Huynen een
beroep doen op hun solidariteit en medewerking. In Mesch
was, evenals in Gronsveld meer sprake van conflicten
tussen enkele personen (of families) dan van een
volkswoede. Huynen handelde volgens de instructies van de
gouverneur en Mesch werd rustig.
Zo niet Gronsveld. Daar bleven de pesterijen doorgaan. Op
7 juni greep de Maastrichtse rechtbank in.
Procureur-generaal Borret riep wethouder Berchmans ter
verantwoording omdat "niet alleen de Heer Gadiot aan
beleedigingen is blootgesteld,...maar dat zelfs de
kwaadgezinden Uwer gemeente zich niet ontzien op dezelfde
wijze te bejegenen de personen, die den Heer Gadiot ten
zijnen huis komen bezoeken". Een van die gasten was
namelijk Borret zelf geweest. Borret verplichtte
Berchmans bij de eerstvolgende ordeverstoring "behoorlijk
proces verbaal op te maken en aan de bevoegde autoriteit
ter vervolging toe te zenden". Hij eiste de namen van de
voorname bewerkers van al de ongeoorloofde
vertooningen...tegen de Heer Gadiot" en sommeerde
Berchmans "aanstaande dinsdag...omstreeks twaalf ure" op
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zijn parket in Maastricht. Een week later (15 mei) deed
Berchmans verslag aan de gouverneur van zijn handelen.
Opmerkelijk was het begrip dat hij vroeg voor de
beledigingen van Gadiots gasten. Hij schreef dat zij
"zich niet moeten verwonderen, dat zich eenige enbas
hebben doen horen toen zij...uit de poort van het zoo

even genoemde kasteel gingen; wijl de personen die toen
riepen niet dachten, dat een zoo hooggeplaatst persoon
als de heer Borret zich onder dit drietal zoude
bevinden". Berchmans berichtte, dat hij "drie
afkpndigingen voor Gronseld, Heugem en Eckelrade (had)
laaten aanplakken, waarin allerlei ongeoorloofde
beleedigingen tegen de zoo even genoemdem
persoon...verboden worden. Verder heb ik de ouders
verzocht van niet te dulden, dat hunne kinderen zich
voortaan aan bespottelijke uitdrukkingen tegen hem
overgeven". Indachtig de leuze dat de aanval de beste
verdediging is, eindigde Berchmans zijn brief met een
beschuldiging aan het adres van Gadiot: "Ik acht mij
verpligt om Zijne Excellentie te doen opmerken, dat alle
vertooningen tegen hem bijna hadden opgehouden, toen hij
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een kind van acht jaaren en 6 maanden mishandelde dat
enbas riep. Deszelfs broeder, die er bij tegenwoordig
was, werd zoodanig verschrikt, dat hij thans uit de
hoofde eener zinne koorts onder de behandeling van eenen
geneesheer is. De vader van dit kind, Michiel
Schrijnemakers, heeft dadelijk tegen hem een
proces-verbaal doen inschrijven, hetwelk naar den heer
officier van justitie is gezonden".
Ondanks de opdracht van Borret bleef Berchmans blind en
doof voor de pesterijen tegen Gadiot, die gewoon
doorgingen. Op 3 juni gaf de gouverneur Berchmans
klachten door over "koewachter Beckers...(die) zich niet
ontziet om bij voortduring de afgetreden Burgemeester met
woorden te beleedigen". Een week later weer klachten over
ongepaste gedragingen (van) een gedeelte der bevolking".
Steeds kwam deze informatie via andere kanalen en niet
van de waarnemende burgemeester Berchmans.
De onrust bleef ook zolang hangen omdat gouvernement en
ministerie zo traag opereerden. Men bleef het hiervoor
geschetste dilemma ontwijken, Gadiot tegen de wil van de
inwoners handhaven of wijken voor de druk van de
bevolking. De keuze tussen de voorgedragen kandidaten was
moeilijk; dat waren namelijk pionnen van de twee
partijen. Gadiots kandidaat was de ex-gemeentesecretaris
van Gronsveld en Heer, de 41 jarige F. Brouwers, in 1848
notaris in Eijsden. Gadiot noemde hem 13 april "le seul
capable de satisfaire a toutes les exigences, de calmer
toutes les susceptibilites et de ramener le troupeau au
Bercail. (De enige man die in staat is aan alle eisen te
voldoen, alle gevoeligheden te kalmeren en de kudde in de
schaapstal terug te voeren.) Hij kreeg op 10 mei hiervoor
steun van de districts-commssaris Van Aken. Die schreef
dat er geen geschikte kandidaat in Gronsveld te vinden
was als men niet de kandidaat van de woelgeesten wilde
benoemen: "Ofschoon in een gemeente, zoo als Gronsveld,
geen gebrek zoude moeten bestaan aan mannen die in staat
zijn om dezelve wel te administreren. Ik heb, helaas! tot
mijn groot leedwezen niemand kunnen vinden, die in de
gegeven omstandigheden voor burgemeester goed zoude
convenieren". Dus daarom notaris Brouwers uit Eijsden:
"algemeen geacht en bemind. (Hij) kan gerekend worden
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onder de voornaamste eigenaars sedert zijn huwelijk
onlangs aangegaan met juffrouw Lebens...Hij bezit de
nodige kennissen en mannelijk karakter" om Gronsveld te
besturen, al moet dat dan met een dubbele dispensatie,
namelijk als notaris en als woonachtig buiten de
gemeente. De 2e kandidaat van Van Aken was de
gemeentesecretaris Servaas Cortenraad, maar ook diens
dubbelfunctie vereiste dan dispensatie.
De kandidaat van de "woelgeesten" was Auguste Gauthier.
Ook hij was - evenals zijn rivaal Brouwers - geparenteerd
aan de voorheen zo machtige familie Lebens, via zijn
moeder Emerentia Lebens. Van Aken ontried die keuze; hij
noemde hem te jong en te onbekwaam. Men moest, zo schreef
hij: "hierin juist de aanleidende oorzaak vinden van de
aanbeveling ten zijnen voordele gedaan om bij eventuele
benoeming met hem naar welgevallen te kunnen handelen".
Een pion dus! Bovendien was hij "een der voornaamste die
zich aan het hoofd heeft gesteld van de woelgeesten die
het ontslag van den Heer Gadiot op eene zoo schandelijke
wijze hebben geprovoceerd. Hij is...zonder te weten
waarvoor, een der hevige voorstanders der zoogenaamde
separatisten. Ook zijn moreel gedrag hier ter stede
(laat) volgens de publieke opinie, veel te wenschen over.
Om al deze gegronde redenen en om aan de
woelgeesten...geene voldoening te geven" ontried Van Aken
nadrukkelijk Gauthier voor te dragen.

We zijn nu in mei 1848. De revolutie was pas 3 maanden
oud en nog lang niet afgelopen. Er gebeurde in dat jaar
zoveel - zoals vandaag de dag in Oost-Europa - dat het
verhaal over dat jaar te lang wordt. Daarom de rest van
de kroniek 1848 over de woelingen in Eijsden en
Gronsveld, en de afloop van de affaire Gadiot in de
volgende aflevering. Er zouden nog heel wat marechaussees
en soldaten aan te pas komen eer het in deze dorpen
rustig was.

Piet Orbons (wordt vervolgd)
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Het kruis van café Scheepers

A:40:01,

"

Dorwilli
ic3?

Op de hoek van de Rijksweg en de Maastrichterweg
(Treechterweg) hangt tegen de gevel van café
Scheepers (de Zwaluw) boven de ingang een houten kruis
met een gietijzeren korpus. Het kruis is geplaatst in een
houten kast. De afmetingen van het kruis bedragen
ongeveer 60 bij 40 cm.
Cafe Scheepers is een van de oudste huizen van
Gronsveld. Het gedeeltelijk uit mergel opgetrokken huis
is, voor zover ik heb kunnen nagaan, in 1702 gebouwd. Het
pand is een tijd lang tolhuis geweest. Waarschijnlijk
heeft al die tijd op dezelfde plaats een kruis gehangen.
Het kruis dat er nu hangt is van 1963. De huidige
eigenaar W. Scheepers heeft toen het oude verrotte
exemplaar vervangen door een exacte kopie van het oude
houten kruis. Het korpus verkeerde nog in een goede
staat, zodat dit niet vervangen behoefde te worden.
Het is niet bekend of dit kruis met een bepaalde
bedoeling daar opgehangen werd. Omdat het op een
driesprong hangt, zal het vermoedelijk een devotiekruis
zijn.

Leon Olislagers
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Hoesnommer aofgerengeld (6)

Met gesjtaamp oppe zak de vuur de deur laog, heef Frens
de sjnie van zin sjoon aof wie kiesdgog oet de mes van
zieven oor kaom. Op eker oer, oevan 'm de rensjes zaingel-
de, heel 'r haand. Zoe sjtoede her zich ien. "Potver-
domme dis naach het 't gebakke". Zjeuf sjtoang aon de
sjtaof koffie op te sj6dde. "Ich bring Merie get te ete, daan
et vuur ouch. Om haf tien gaon ich nao de kerk. Ich blyf
waol geng dry messe aterein, nao de ieste kaom ich oet.
Maj zoilw dalik Om koeme en ich heb bie Os get laote weite.
Dy koeme dis noon. De Gertrud blyf daan hie tot Merie op
Os", zaag wie 't leste kletske wgoter opsj6dde oet de
witten teeketel met blouw blOmpkes op, oe ste de kaalk Fen
hoers reenkele. "Merle zonw oUch gein aander joonk meitske
zoelang bie Zjeuf d6rve laote, of 't zaw eng met Inne
hoege r6k mOtte zien, heum kennende", zaag ze. Frens
hang zInne ketoajne jas de nog nao de motteballe roek, en
z'nne boillhood ien de gaank aon 'nne ngogel. Rgozelenter-
re, len z'n han vrievend, kaom 'r weer de kuilke ien. "Twan
het dis wek gesjrieve dat vuur twelf oor hie zoaw
zien en de hil wek op vekaansie blyf. De zal waol oplore es
'r van 't kieskenneke hie huurt". Zjeuf droonk sjluerpenterre
'nne sj161( heite koffie de 'm doer z'n hil lief sjpeulde.
"Daan wOrd 't dis wek hie drOk met al dy herders en dy
wijze oet 't ooste" Zjeuf trok nao boeve met boetramme.
Broed met sjpietbak. Merie laog met de missaal ien bed.
"Bis te wakker?" "Jao. Wats te mich noe brings, dao heb ich
oUch waol zeen vuur. Zjeuf loor 'ns nao de klejne of 'r neet
bloets lik" Opens oonder aon d'n trap: "Wie Os 't dao
boeve?" "Korn mer op Mar wie geit 't hie?" "Good"
"Nog 'nne zaolige kiesmis" Maj leep oppe weeg aof. "Och
wat Os e 't sjoen kenneke, 't het e monneke wie e pOtsje
hoening. De kOssekes dy 't floe al op zIn knuvelkes het zien
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van Zjeuf en 't es at zoe nOgker". Ze hang zich utiver de
weeg. "Ja", oe Os 't kenneke dan?" Ze rgotelde mer doer of
ze heur toUng aon sjliepe wgor. "Oe Os 't daan?" Zjeuf
sjtotang op: "t Lik toch vuur dich", moompelde her, terwyl
'r op de met aon leep vuur de blenne oepe te doen. Maj
goejde zich Om. "Laot de blenne nog mer effe taw. Ich
verzOrg Merie en 't kenneke dalik en daan perbeer ich 'ns

't welt dreenke. Wie geit 't heite?", vroog ze. "Twan",
zaag Merle. "Nao Twan" "Daan Os dat Antonius", zaag Maj.
"De met of zoonder verke?", vroog ze nog. "Met", zaag
Merie met heure moond voiil broed en sjpietbak. "Och jao
Zjeuf, es te dalik nao de pesjtoer gels vuur goonstig te
duepe, verdaol dich daan neet, hot Elisabeth Antonius".
Ze Ciigden 'ns nao Maj. "Ze mejer Os pot en Twan Os peter.
Noe neum v'r d'n ieste naom nao ze mOjer" Zjeuf goting
nao oonder, aot zich get en gang nao de mes. Frens zaot
op 't boerd van de sjtool met de bejn oetrein en zoe wied
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muiigelik van zich aof ligke aon de taofel. D'n hoond laog
aon z'n veuj. Opens sjproang 'r op en leep bletsjenterre
oppe deur aon. "Hie, kom hie zek ich dich!" D'n hoond kaom
truk en goang weer aon Frens zln veuj zitte, sjproang direk
weer op en leet e kort gebletsj hure. Kwispelenterre met
z'nne sjtuts sjtoang vuur de deur aof te waachte wat
goang gebgure. Dao kaom broeder porteer! "Zaolige Ki-
esmis!" "Vans gelieke" " Id] zaog aon d'n hoond dat get
vigor, meh ich heb geng poert gehuurd" " len e kloester
goejt ouch geine met deure of poerte. Dao es 't doedsjtel es
geine kerkezaank doer de geng sjalt. HOn gedoons besjteit
mie oet beje en naodeenke" "En Twan wkr 't iên Keer
ofich kaad?" Twan wgor bie de missiepaoters iê Keer
broeder Antonius, de porteer. Gooj boere hawwe e perd met
sjtambook en d'n awste woerd geisselik. Meh dat wNor vuur
Twan 'nnen trej te hoeg. Gruutsj verhaolde Frens dat kies-
naach 'nne joang geboere wkr. "'t Zal neet woer zien?"
Naodat ze zich oonderein perfiesiat hawwe geweens sjtoange
ze wie twie oonnuzel keender (pas honne meij geveerd),
gruutsj en bly laachenterre vuur de wit gesjoorde kuiiketa-
ofel. Ofsjoens, es 't vaan hon twieje mOs koeme wNor de
wereld gaw oetgesjtoarve. Frens magkde 't zelfs gaans
sjoen. Es her 'n klok teveul haw daijde her ze met heur
koont ien 'nnen top kaad wNoter. "Deh, daan goen dich die
gekke tuun aver!"
Sjnoones arreveerde met de grote witte sjlej, opgekleurd
met roej en goawe kleure en veur 'n groete koepere bel,
Vajjer, MOjer en de Gertrud. De zjwerte Fries vuur de sjlej
haw de skoave oonder en wkr geseerd met 'nne kraans
koepere belle. MOjer met de rutekes dekke oonder heuren
erm, dy ze uilver heur kneje haw ligke gehad, sjtoede zich
ien. De Gertrud sjoilwer aofhangend met ien heur haand

rete koffer en d'n aanderen erm wied vaan zich aofha-
wend, drater aon. "Gojen dNog, gojen dog" "Perfiesiat en
nog 'nne Zaolige Kiesmis. Wat e wer, bie Os laog de sjnie
nog 'ns ens zoe hoeg. Wie geit 't hie?" lenens em n en aal
kaal. Broor porteer zaot neve de sjtaof oe op 'n pan opge-
bakke verdruugde erpele bie 't roedmoos en e breujke sjpek
sjtoang. met ze zenewechtig gelaach lede her toezjoer z'n
gel verkestan zien. Frens driejde doer de kuiike wie
honneke dat zynne sjlaopzak ater de kachel kwied waor.
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Zjeuf z'nne kaal veel van 't eint op 't aander. De Gertrud
trok reigelrech nao boeve. Naoderhaand goang mOjer 'm nao.
Ten 't wes sjroevelde ze d'n trap op. Naodat ze Merie
gefilleseteerd haw en alle twie zich de traone aofgeveg
hawwe, laag de Gertrud 't kenneke met ze raos sjnuatske
bie Merie aon de witte blaw doeraoderde !Does. "t Zeuk toch
al good", zaag ze, terwyl ze 't kenneke get gemekelikker
laag. "Es 'r get vaan Zjeuf weg het. De waor twie weke te
vreug geboere, meh de droonk al direk wie e kaaf.
Troawes, haij nog", griernelde mojer. Zjeuf wkr ien de
koosjtaal meileke en yore. Vajer wNor oonderhaand oi_ich nao
boeve gegaange. Frens en broor porteer zaote ien de kuiike
aon de sjtaof. Ze kalde utiver 't wer en de pries vaan de
bagke. "Noe mds te mich toch 'ns zegke. Hebs dich °Lich al
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ins gehuurd dat kiesnaach kloksjlgog twelf oor alle wgoter
oppe wereld hil effekes ien wien veraandert?", vroog Frens.
Broor porteer rolde z'n segaar van d'n eine nao d'n aandere
moondhook. Trok 'nne sjlgog, dQijde z'n naos ien de roilk
en bloos ien de woilk. "Dat zit zoe. Vuur de koms van de
Messias vuursjpelde de profete: In die dagen zullen de
bergen druipen van zoetheid en de heuvelen zullen overlopen
van melk en honing". Frens heef 'ns met zInne kop. "Ao
zoe!"
Nao 't ete, broed met sjpietbak, kaome de keender van de
naobersvroQw Maj dm. D'n awste ien de flOtsbrook vuurop.
Dry klejne, breukskes tot aver de kneje en sjporthoeze tot
oonder de kneje, drater aon. "Vuur koeme nao 't kenneke
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lore wat d'r gegodwe heb". Din hoond vegde ater de kachel
oet en begOs aon ekerein te sjnuffele. De twie klejnste, de
sjolk aon en eine met 'n sjnotsbel, hele zich aon haand
vas. D'n eine kroep ater d'n aandere van d'n angs vuur d'n
hoond en oet sjemde. " 't Wotlwke deft niks " De Gertrud
trok met hon nao boeve. Truk oonder krege ze e sjtOk
peperkook met 'rine beker meilk. "Het de ma dich gesjik?",
vroog Zjeuf aon d'n awste. "Nei". De Gertrud sjodde 't
sjoetelwgoter ien de verkestop vuur de verke. "Wat daags
dich waol? De joang het ofich nog 'nne wel" "t Es aanders
'rifle gaodsblok", zaag Zjeuf. "Es te zeks: Ich heb enne
neusdook op 't Brook verloere, geit zeuke"

Saoves zaote de vrollflij boeve bie Merie. De mansItlij ien de
kuiike aon de sjtaof. Vajjer en Zjeuf met zjenever, Broor
porteer aad beer en Frens met 'nne bak verzawelde koffie,
de ater oppe sjtaof haw sjtoen. Broor porteer wes met de
segaar nao Frens. "Wie es 't met Zjang van Frens? Es dat
nog ommertouw zoe 'men oongebajde en zup 'r nog zoe?"
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Zjeuf heef met 'n haand of 'r vlege van zich aof heef. "De?
Leenks en res het 'r kennekes gemak. 'r Es noe weer b:e ze
mojer. Dat es 'nne wie 'rine koekoek. Werk gedoen en' eweg!
Wat dat zoepe betrf, van wie de mens rechop es goen
loupe kreg sjpat-aore. Wie sjoon es goen drkge
zjweitveuj. En ser alkohol droonk wkr zkt" Effe
wN.or sjtel. Frens beg6s ienens len z'n eige te laachte.
"Vuur wat laachs dich?", vroog Zjeuf. Frens trok ze gezich
ien de ploej. "Dat weit ich neet" en knaogde met z'n boeve-.
tan op .z'n oonderlup. Dat es geverlik", zaag Zjeuf. "De
laach en wet neet oevuur, huurt ien e gesjtich te zitte".

Gus.
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De kiezelkoiljl

De "kiezelkorij1" in het Savelsbos is ontstaan doordat
de mensen daar in het verleden grind gewonnen hebben, dat
door de Maas in de oertijd is afgezet. De grindwinning
gebeurde op een primitieve wijze. Door het afgraven
ontstond een steile wand.

Waar diende deze haak voor?
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Het grind werd met een lange stok, "'n Ord"
losgestoten. De kiezel werd op kruiwagens geladen en naar
de grindzeef gebracht. De zeef kon met behulp van een
steunpaal in diverse standen geplaatst worden. Zo kon er
fijn of grof gezeefd worden. Met kar en paard en later
met de vrachtauto werd het grind naar de plaats van
bestemming vervoerd.
Onlangs vond iemand in de "kiezelkoajl" een haak.
Voor mij en vele anderen is niet bekend waarvoor hij
gebruikt werd. Misschien zijn er lezers van Grueles die
deze haak herkennen en over de grindwinning in het
Savelsbos meer weten te vertellen. Laat het ons weten.

John v.d. Weerdt
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Ken drhön nOg
Colla Wassenaar

Nicolaas (Colla) Gilles Hubertus Wassenaar werd geboren
in Rijckholt op 14 november 1896. Zijn vader Gilles
bestierde daar een gezond boerenbedrijf annex cafe. Het
geboortehuis van Colla, boerderij met cafe dus, was
gelegen waar nu cafe De Rijckhof is.
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" II
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1918. Tijdens de mobilisatie in Domburg.

Colla bezocht de lagere school in Gronsveld en bleek een
pientere leerling. Na de lagere school ging hij naar
Vise, naar Saint Hadelin, een bekende middelbare school
in die tijd, waar veel jongeren uit deze streek hun
middelbare opleiding hebben genoten en Frans hebben
geleerd. In 1916 werd hij opgeroepen voor de Landstorm,
een leger-onderdeel waarin van dienst vrijgestelde
weerbare mannen werden ondergebracht om in geval van nood
beschikbaar te zijn. Hij verbleef daar tot het einde van
de oorlog.
Na terugkeer ging hij thuis werken, zowel in het cafe
als op de boerderij. Hij zag toen reeds in dat zijn
toekomst niet in het boerenbedrijf zou liggen. Na het
overlijden van zijn vader (op 17 oktober 1919), die zijn
familie in meer dan redelijke welstand achterliet,
besloot Colla zijn eigen weg te gaan. Werkend op de akker
met zijn broer Tyne zei hij tegen een kennis die een
praatje kwam maken: "Bekijk dit nog maar eens goed; dit

Co/la en Reneerke Wolfs in Lulk.
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de laatste keer dat je mij op het land ziet werken."
De volgende morgen toog hij per fiets naar Maastricht en
meldde zich bij garage De Kruif in de Alexander
Battalaan. Hoewel de automobiel nog maar aan het begin
van zijn niet te stuiten opmars stond, had hij toch al de
voile aandacht van Colla. Hier, in de Battalaan, leerde
hij veel van dit rookspuwend monster op wielen, en zag
ook de vele mogelijkheden die het de van nature luie mens
te bieden had. Naast de garage was een cafe waar Colla
een geregeld bezoeker was, en waar hij bevriend raakte
met de kastelein Harrie Adriaans. Deze kastelein
exploiteerde tevens een autobus op de lijn
Maastricht-Eijsden, vice versa. Die bus moest telkens
door de passagiers op gang geduwd worden. Ze vertok enkel
als er voldoende mensen waren . Omdat het café Adriaans
voldoende opbracht, wilde hij de busdienst stoppen. Colla
besloot deze over te nemen, schafte zich een nieuwe bus
aan, en stond op de eerstvolgende maandag op de halte
waar Adriaans voordien wachtte.

Hotel De Liege, nu hotel Modern.
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Op 16 november 1920 trouwde Colla in Noorbeek met Maria
Catharina Habets, geboren in Beer op 1 september 1892. Ze
gingen wonen in Eijsden, waar ze het hotel en cafe De
Liege, thans hotel Modern, gingen exploiteren. De
busonderneming bleef ook tot de middelen van bestaan van
Colla behoren. Daarnaast begon hij nog een transport- en
taxibedrijf. Hiervoor schafte hij zich enkele grate
vrachtauto's en twee schitterende limousines aan,
waaronder een met veel koperen accessoires toegeruste

AUTO-GARAGE

N. WASSENAAR-HABETS
STATION EIJSDEN

VERHURING VAN LUXE-, VRACHTAUTO'S EN AUTOBUSSEN

A UTO B USON DER N EM I NG

Daimler-Benz, waarvan alleen het passagiersgedeelte
overkapt was. Hij had nu oak een aantal chauffeurs in
dienst, onder andere Zjeng Gielissen, Armand Levaux en
Chris Bovens. Zelf reed hij graag de bus van Eijsden via
Rijckholt, Gronsveld en Heer naar Maastricht. Dat hij
graag een glaasje drank was toen al geen geheim meer. Zo
gebeurde het wel eens dat hij met de bus onderweg in Heer
stopte bij een cafe am, zoals hij de passagiers
mededeelde, even te gaan telefoneren. Als hij daar
plezant gezelschap ontmoette, kon zo'n "telefoongesprek"
wel eens lang duren. Mang zelfs dat de passagiers, de
een na de ander, de bus verlieten en te voet verder
gingen. Hoewel Colla heel vriendelijk en zachtaardig was,
waren er toch mensen die hij liever niet in de bus zag.
Als bijvoorbeeld de toenmalige burgemeester op de bus
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.11.1.1711

De kinderen van Co/la en Maria: Tinus, Lizet, Zjeng.

stond te wachten, lette Colla extra op de weg en reed
gewoon door. Zijn toch wel wat ongewone manier van
dienstverlening en het feit dat hij intussen concurrentie
had gekregen van de firma Meussen, deden zijn
busonderneming geen goed. Hoewel er veel mensen sympathie
voor Colla voelden en liever bij hem in de bus zaten,
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1

De bruiloft van Lizet. Staande v.I.n.r. Zjeng, de bruidegom, Lizet. Zit tend, rechts

naast de bruid Co/la en Maria.

ging hij toch steeds minder passagiers vervoeren.
Tenslotte moest hij de busonderneming opheffen. Zijn

ongewone en recht-door-zee-manier van handelen waren er

debet aan dat hij uiteindelijk moest_besluiten ook zijn

andere activiteiten in Eijsden te beeindigen.

In 1928 keerde hij met zijn vrouw en drie kinderen,

Tinus, Zjeng en Lizet terug naar Rijckholt. Hij ging

wonen aan de Rijksweg, thans nummer 226, in een huis dat

hij geerfd had. Hier had hij nog een kolenhandel, maar

hij was intussen bezig met de bouw van een nieuw

woonhuis, annex cafe-terras aan de Rijksweg tussen

Rijckholt en Maarland, thans Rijksweg 221. De opening in

1930 was een feestelijke gebeurtenis, het begin van een
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Co/la met Be/Oche gasten in de "biertuin".

heel vrolijk cafe. 's Zomers legde Colla op gezette
tijden zjwik" naast het cafe en liet er een
orkest spelen. Zo'n orkest bestond slechts uit een
accordeonist en een drummer, maar het werd vaak versterkt
met de muzikale zoons van Colla: Tinus (piano) en Zjeng
(virtuoos trompet en accordeon). Voor Colla moot dit de
mooiste tijd van zijn leven zijn geweest, want hij kon nu
het aangename met het nuttige verbinden. Zijn klanten
waren veelal ook zijn vrienden. Er heerste dan ook eon
vrolijke stemming in het cafe.
Colla had de uitstraling van een aristocraat, oak al
stond hij altijd in stofjas achter de tapkast en was zijn
glas nooit lang leeg. Steeds wist hij amusante
gebeurtenissen te vertellen, of zorgde zelf voor dolle
situaties. Colla hield meer van mensen dan van dingen.
Daarom ook had hij goon problemen met het teloor gaan van
zijn ondernemingen in Eijsden. De Daimler-Benz die hij

± 1935. Co/la en Maria voor het cafe-terras.

uit de taxi-onderneming had meegenomen naar Rijckholt, en
nu nutteloos achter het café stond, ruilde hij voor een
fiets. De nieuwe eigenaar, eon rondtrekkend
kermisexploitant, was zeer in zijn nopjes met de voor hem
zeer bruikbare automobiel.
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Paarden hadden een speciaal plekje in zijn hart. Met zijn
vriend Pie Klippert uit Eijsden reisde hij nagenoeg alle
paardenmarkten van Europa af, tot in Engeland toe. Al wat
bij Colla's cafe stopte met paard en kar, zoals bakker
of groenteboer, lokte hem naar buiten met een klontje of

koekje. Zelf heb ik als kind gezien dat Colla, gehuld in
stofjas, naar buiten kwam, de grote paardekop in zijn
armen nam, een stevige zoen op de neus drukte, en de voor
mij toen onbegrijpelijke woorden sprak: "Zo'n paardje
bemin ik." De reden was dat het paard met de broodkar,
zonder dat er iemand op de bok zat, op de weg keerde en
pal voor de cafedeur bleef staan, precies zoals Colla
het zijn gasten voorspeld had. Als Myke en"Harie Cruts
met de groentekar stopten om nog enkele "meutsjes"
jenever (inhoud ± 3 "dropkes") te nuttigen, kon het wel
eens aardig uit de hand lopen. Colla wist echter dat zij,
al was het slapend op de bok, veilig door het paard naar
hun huis in Maastricht zouden worden gebracht.
Colla hield van zijn gasten, en het gebeurde dan ook maar
zelden dat hij weigerde hen te bedienen. Toch overkwam
dat een groepje "Hollanders" die op het terras waren
neergestreken. Ze bestelden thee. Colla schrok daar toch
wel zo van dat hij weigerde de bestelling uit te voeren.
Ook toen ze nog probeerden met koffie of limonade, wat
hij normaal wel serveerde, bleef hij weigeren. "Nee", zei
hij ongenadig "gaat verder mensen, het is hier geen
theetuin maar een biertuin."
Hoewel hij alleen maar licht-alcoholische dranken mocht
verkopen (verlof A) werd er toch ook wel jenever
verstrekt. Die werd, indien nodig, per limonadefles
aangevoerd van bij zijn zus Lies die aan de andere kant
van Rijckholt, in het ouderlijk huis, het cafe dreef,
met volledige vergunning en dus de jenever op het vat in
de kelder had.

Colla stierf in het harnas, de limonadefles op de
tapkast. Het was 3 december 1954. Zijn dood betekende
voor Rijckholt het verlies van een kleurrijke
persoonlijkheid.

Wallie van de Weerdt 1976. Worn Vaessens, de sjmied.
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1937. De "Wejzaank" naar Parijs. Achter v.I.n.r. Zjaak Huls, Zjeun Houben, Zjef
van de Weerdt, Henk Doreleier( Henk Dorel), Door van de Weerdt ( v.d. Dikke) met
pet. Voor v.I.n.r. Zjirke Doyen, Jean van de Weerdt (v.d. Dikke), Berke Hofman,
Alber Mm gels, Chretien Pinckaers (Oost).

1937. De 'Be Wejzaank" naar Parijs. V.I.n.r. Worn Pinckaers (W011eme), Ber
Doyen (Sjteske), Berke Broex, Zjirke Doyen.
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+ 1945. Schaatsen op de "Wyjert". V.I. n. r. Miet van de Weerdt, Miet Nijsten-Waber,
Jeannette Theunissen-Halders, Lieske Houben (van Zjo), Jeanne Smeets-Waber,
Zjeng van Kolenburg (van Leen). De jongenskopjes tussendoor zijn niet bekend.

±1970. Achter v.I.n.r. Hal Goessens, Er van den Boom, Jean Pieters, Ber Goes-
sens. Voor v.l.n.r. Jan Vaessens, Piet Wolfs, Ber van den Boom, Zjeng Smeets.
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Natuur.

't Loek ien Oesj
Natuurbeheer rond het Grindgat te Eijsden

Enkele jaren geleden, heeft Grueles (Grueles, jaargang
2(1982) nr. 3, p. 107-109) aandacht besteed aan het
grindgat in Eijsden. In de jaren zeventig groeide "'t
loek vaan Oesj" van een kleine waterplas uit tot een
uitgestrekt plassengebied. De ontgrindingen zijn
inmiddels de voormalige uitspanning "Kobbes" (de plaats
aan de Maas, waar veel Gronsveldenaren zwemmen hebben
geleerd) gepasseerd en zijn thans op weg naar "d'n
Holiwert", het Kasteel bij Heugem, waar de noordgrens
van de plas zal komen te liggen.
In de loop der jaren is er heel wat gebeurd in dit
gebied. De Provincie Limburg, die eigenaar was van de
gronden, stelde een plan op voor de herinrichting van het
gebied. Dit gebeurde in overleg met de betrokken

lbertkanaal BELGIE

Situatie Grindgat.

Spoorlijn Maestricht-Eijsden
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gemeenten, de Landinrichtingsdienst, en ook met
bijvoorbeeld het Natuurhistorisch Genootschap Limburg.
Het overleg heeft ertoe geleid dat het gebied
voornamelijk als recreatieterrein zal worden ingericht
(camping, jachthaven, surfstrand, dagstrand, fiets-,
wandel- en ruiterpaden en wellicht een vakantiedorp).
Gelukkig werd een besloten om zo'n 30 ha in te richten
als natuurgebied. Op het kaartje is het natuurgebied met
een arcering aangegeven.

In 1988 is het gebied in eigendom overgedragen aan de
gemeente Eijsden. Dit is aanleiding geweest voor de
binnen de gemeente Eijsden werkzame natuurvereningen
(Natuurhistorisch Genootschap Limburg, Vogelwacht
Limburg, IVN Eijsden en Grueles) om in een gezamenlijk
standpunt, het gemeentebestuur van Eijsden in te lichten
over de stand van zaken met betrekking tot de natuur rond
het Grindgat. Het rapport "Natuurbeheer Grindgat Eijsden"
werd aangeboden aan het gemeentebestuur.
Waarom zult u denken, wat was er dan aan de hand?
De sectie Natuur van Grueles en andere natuurverenigingen
organiseren regelmatig excursies naar dit gebied. In de
loop der jaren zijn heel wat vogelsoorten zich thuis gaan
voelen in het grindgat, ook soorten die hier vroeger
helemaal niet voorkwamen. Het aantal vogels dat enkele
jaren geleden in Eijsden overwinterde was enorm (onder
andere futen, wintertalingen, wilde eenden, smienten,
tafeleenden, kuifeenden en blauwe reigers). Tijdens de
excursies werden er veel interessante waarnemingen
gedaan: 50 verschillende soorten vogels op een
zondagochtend waren normaal. Ook de flora ontwikkelde
zich heel positief. De terreinen langs de Maas groeiden
uit tot een natuurgebied, dat door deskundigen hoog werd
gewaardeerd.

Doordat het gebied echter later werd ingericht volgens de
herinrichtingsplannen, moest heel wat natuurgebied dat
zich spontaan ontwikkeld had, plaats maken voor
recreatiegebied. Tot dusver was er weinig aan de hand. De
politick had gekozen voor de hoofdbestemming recreatie;
een keuze die gerechtvaardigd leek, gezien het grote
aantal watersporters dat gebruik maakte van de plas.
De laatste jaren gaat het niet goed met de natuur in het
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grindgat. De vogels zijn er nog wel, maar in veel mindere
mate dan in voorgaande jaren. Niet alleen het aantal
vogels neemt sterk af, ook het aantal soorten. Uit
vergelijkend onderzoek van 1975/1981 en van 1988 is vast
komen te staan dat 14 vogelsoorten geheel verdwenen zijn,
34 soorten sterk in aantal zijn afgenomen en 9 soorten
zijn toegenomen. Het onderzoek is gedurende het gehele
jaar verricht en betreft dus jaarvogels (die het gehele
jaar aanwezig zijn, bijvoorbeeld de wilde eend),
zomervogels (die hier broeden en in de winter wegtrekken,
bijvoorbeeld de kleine karekiet) en wintergasten (die
bier normaliter niet broeden maar alleen overwinteren,
bijvoorbeeld de smient en de tafeleend). De eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat de zachte winters van de twee
afgelopen jaren ervoor gezorgd hebben dat het aantal dat
met de vorstgrens richting zuiden trekt (en zo het
grindgat aandoet), geringer was dan andere jaren.

Twee knobbelzwanen in het Grindgat.
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De genoemde natuurverenigingen waren van mening dat deze
forse achteruitgang een oorzaak moest hebben. De ocrzaken
die er naar hun mening toe hebben bijgedragen dat het
minder goed gesteld is met de flora en de fauna in het
gebied, staan vermeld in het rapport aan het
gemeentebestuur. Hierin worden aanbevelingen gedaan
waarmee de natuur een handje geholpen kan worden. We
zullen in dit verhaal niet ingaan op alle aanbevelingen,
we nemen er enkele aspecten uit.
We zijn van mening dat in dit betrekkelijk kleine gebied,
de verschillende bestemmingen duidelijk moeten worden
gescheiden. De ruimte voor de sportvissers moet worden
aangepast. De surf-oevers moeten aantrekkelijk worden
gemaakt voor de surfers en de aanlegplaatsen voor de
pleziervaart moeten duidelijk worden aangegeven. Met
borden en andere markeringen, zoals ballenlijnen kunnen
de verschillende functies zichtbaar worden gemaakt.
Zo moet ook de natuur haar duidelijke plaats krijgen. De
oevers binnen het natuurgebied moeten onaantrekkelijk
worden gemaakt voor sportvissers. Het natuurgedeelte van
het gebied moet ontoegankelijk worden voor vissersboten,
pleziervaartuigen en kano's. Het zuidelijk gedeelte van
het natuurgebied, de zogenaamde Groene Rivier (bij de
grote plas, waar enkele jaren geleden geschaatst werd),
heeft de gemeente Eijsden inmiddels geheel afgerasterd.
Het gebied blijft toegankelijk voor wandelaars, terwijl
de natuur toch de kans krijgt zich te ontwikkelen.
Beweiding in het natuurgedeelte vindt plaats door schapen
en koeien (van het ras Limousin). De vogels worden niet
gedood of verstoord door maaiwerkzaamheden. Door aanplant
van hogere struiken langs de waterkanten en langs de
paden bereikt men dat bezoekers op de paden blijven en de
oevers mijden. Dit is bevorderlijk voor de rust in het
gebied.

De gemeente zou de plas, of een gedeelte daarvan,
gedurende het overwinterseizoen kunnen afsluiten voor
pleziervaart en surfers. Met name deze periode hebben de
vogels hun rust nodig. Extra vliegbewegingen, door
bijvoorbeeld verstoring, tasten hun vetreserves aan. De
vogels worden sneller zwakker en zullen, zeker in strenge
winters, eerder sterven. Het zou dan ook niet zo mogen
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zijn, dat een surfer (windsurfer do it always), die het
nodig vindt om in de winter te surfen, een hele
vogelkolonie kan verstoren. De jacht in het
natuurgedeelte van het gebied zou ook moeten worden
beperkt. Zeker wanneer het de jacht betreft op vogels die
in Nederland met uitsterven worden bedreigd.
Het noordelijk gedeelte van het natuurgebied was enkele
jaren door een smalle strook met het vasteland verbonden.
Deze smalle dijk heeft men daarna doorgestoken om
doorstroming van vers water mogelijk te maken. Een
bruggetje houdt de verbinding open (zie letter C op het
kaartje). Echter, deze onderdoorgang wordt door kano's en
dergelijke gebruikt om het natuurgebied binnen te
dringen. Door het plaatsen van enkele spijlen onder het
bruggetje zou de doorgang kunnen worden afgesloten.
Hetgeen de rust ten goede zou komen.

Het bruggetje. Doorvaart is nu nog mogelijk.
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De observatiehut, eenzaam en verlaten.

Een ander aspect betreft de houten schuilhut/
observatiehut die destijds is geplaatst op het
schiereiland (zie letter A op het kaartje). Deze hut is
naar onze mening totaal verkeerd gesitueerd. Voor het
observeren van vogels dient de hut aan een twee eisen te
voldoen. Ten eerste moet ze te worden geplaatst daar waar
vogels te zien zijn. Ten tweede moet de hut zo geplaatst
worden dat de vogels de observeerders niet kunnen zien.
Aan beide eisen wordt nu niet voldaan.

Door verplaatsing naar de noordpunt van het schiereiland
(zie letter B op het kaartje), wordt wel aan beide eisen
voldaan. Van daaruit heeft men een overzicht over de
gehele waterplas. Door verlegging van het pad naar het
noorden en het planten van hoogopgaand struikgewas zal de
hut haar eigenlijke functie kunnen verkrijgen. Ze zal dan
zeker door de sectie Natuur, maar ook door anderen, meer
benut gaan worden dan nu. Voor de inrichting van de hut,
(kijkers, kijkplaten, telescoop etc.) is geld ter
beschikking gesteld door het Wereldnatuurfonds.

De noordpunt van het schiereiland, waar de observatiehut beterzou functioneren.

De afgelopen weken heeft de sectie Natuur diverse
contacten gehad met het gemeentebestuur. De observatiehut
zal waarschijnlijk worden verplaatst. Ook aan andere
oplossingen die wij hebben voorgesteld, wil de gemeente
meewerken. De gemeente zal maatregelen treffen, die voor
alle belanghebbenden aanvaardbaar zijn Wij hebben goede
hoop dat deze maatregelen ertoe zullen leiden dat de
vogels zullen terugkeren.

Voor inlichtingen over dit artikel, onze
natuurwandelingen en andere activiteiten kunt u terecht
bij de leden van de sectie Natuur. Zij nodigen u uit om
eens een kijkje te komen nemen in dit fraaie gebied.

Sectie Natuur
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Oostvaardersplassen

Met de leden van Grueles ben ik naar de
Oostvaardersplassen gegaan, dit is een natuurgebied in de
Flevopolder.
Toen we daar kwamen hebben we dials gezien en heeft een
man ons van alles over de Oostvaardersplassen verteld.
Hij heeft op een kaart aangegeven hoe we gingen wandelen.
We waren pas begonnen met wandelen of mijn moeder had al
een kikker gezien. We liepen een beetje verder en zagen
toen een lepelaar wegvliegen.

Tijdens de wandeling vertelde de gids op sommige plaatsen
wat er te zien viel.

Er stonden ook schuttingen langs het water met gaten erin
om naar de vogels te kijken. De vogels schrikken dan niet
en vliegen niet weg.
Ik heb ook een braakbal gevonden, die een buizerd had
uitgespuugd. De gids vertelde dat een uil hele botjes in
de braakbal heeft en bij de buizerd zijn de botjes stuk.
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A = bezoekerscentrum C schuilhut
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We zijn oak met een pond over een beekje gegaan. Dit was
op weg naar een schuilhut. We moesten eerst langs
schuttingen en dan door een tunnel van palen en net
lopen. Dan kunnen de vogels niet schrikken. Toen kwam de
hut met luiken om naar een hele mooie plaats te kijken,
waar heel veel vogels zaten. Zoals de aalscholvers, 3
bergeenden en nog vele andere eendesoorten. Ook zagen we
een buizerd in een boom zitten, die was helemaal wit.
Toen kwam er een havik en alle vogels vlogen op, dat was
leuk om te zien.
Ik vond het een hele leuke dag.

Biena van de Weerdt, 10 jaar
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B = veerpont D = aalscholverkolonie
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Van aal '
en nogg
'n Kaw

De winter is meestal de tijd dat menigeen geplaagd wordt
door een verstopte neus, loopneus ("sjnOtsnaos"),
hoofdpijn ("de sjnop"), hoesten en andere ongemakken
die duiden op een verkoudheid. We zeggen dan: "Ich heb
mich 'n kaw op mInne nak gehaold." Maar hoe raken we deze
kwaal weer kwijt? Sinds jaar en dag wordt naar talrijke
huismiddeltjes gegrepen als we flink verkouden zijn. Hier
een kleine bloemlezing.
Kruidenthee is erg geliefd, en is er in vele soorten,
zoals kamillethee, alsemthee, lindebloesemthee,
sleutelbloemthee en vlierbloesemthee. Dat
vlierbloesemthee een probaat middel is tegen verkoudheid
vertelt ons Grueles 7 (1987) nr. 3, p. 139, 140 (Een
recept van Ber Smets.) De thee wordt gedronken, of er
wordt mee gegorgeld of gestoomd.
Naast deze theedranken zijn er de warme melkdranken zoals
"sjlemp" (melk met donker bier, meel en sulker), melk
met honing, anijsmelk en saliemelk. Angeline Bouchoms
vertelde dat voor de saliemelk, blaadjes van de salie (in
het dialect "zelf" genoemd) werden geplukt, en samen met
de melk gekookt. Daarna wordt naar eigen smaak suiker
toegevoegd. Zij vertelde ons ook dat bij een verkouden
kind 's avonds borst en rug werden ingewreven met
kaarsvet (was). Hierop werd dan grijs pakpapier gelegd,
waaromheen enkele doeken gewikkeld werden. Bovendjen
kreeg het kind dan een of ander "sjrupke". Dit was
meestal abdijsiroop.
Een ander middel is het dampen met heet water. Bij
Angeline werd hiertoe de theeketel op de kachel gezet met
aan de tuit een "illetrikse" buis. De zieke werd onder
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een laken gelegd waaronder ook de buis uitkwam. De damp
kon zo goed worden geinhaleerd. Marieke Jaspars-Waber
zegt dat er ook gedampt werd met "kajipoeti" een soort
dampo afkomstig uit Indie. Ook groente en fruit kunnen
ons helpen. Zo kan een glas uiewater per dag, wonderen
verrichten. Hiervoor wordt een plakje ui gedompeld in
heet water. Een opengesneden ui op een schoteltje naast
het bed, zorgt voor een goede nachtrust.
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Het schijnt dat verkoudheid ook via de voeten genezen kan
worden. Leg dan 's avonds een schijfje citroen tegen de
welving van de voet trek er een sok overheen en laat dat
zo de hele nacht zitten. Of neem 2 A 3 keer per dag een
warm voetbad met zout water. Het opsnuiven van zout water
kan trouwens ook geen kwaad.
Tegenwoordig zijn er nog veel andere middeltjes te koop,
maar alles bij elkaar genomen, nemen zij slechts de
verschijnselen weg, eerder dan dat zij de kwaal genezen.
Vandaar het grapje dat een niet behandelde verkoudheid
twee weken duurt en een wel behandelde veertien dagen.

Ina v.d. Weerdt-Roosen

222

Inhoudsopgave 'Grueles' jaargang 9, 1989

Rubriek en artikel afl.

Activiteitenagenda:

Archeologie:
Een prehistorische maalsteenligger
uit Rijckholt
Eesttegel gevonden bij kasteel
Rijckholt

Dorp en Milieu:
't Sjelverekruils van Riekelt
Het kruis "oonder de"Beuk"
Het kruis aan het "Golleboonder"
Het kruis van cafe Scheepers

Dialect:
Hoesnommer
Hoesnommer
Hoesnommer
Sjpenneke
Ich bof
Hoesnemmer

Foto:
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Historie:
Raadsels rond de graftombe van Wiilem
van Bronckhorst 1
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Gronsveld, Rijckholt, Mesch en Eijsden
150 jaar bij Nederland (2) 3 111

Gronsveld, Rijckholt, Mesch en Eijsden
150 jaar bij Nederland (3) 4 169

Natuur:
Fluitekruid 1 42
Muurplanten 2 91
Op weg naar een milieuvriendelijker
gewasbescherming 3 147
't Loek ien Oesj 4 211
Oostvaardersplassen 4 218

Ken d'r hOn nog:
Berke van den Boom n 1 27
Zjang en Tineke Kips 2 79
De Koster 3 131
Colla Wassenaar 4 197

Streekmuseum:
Een zelfgemaakte graanmolen 1 40
'nne Goje zoemer 3 158
De kiezelkajl 4 195

Van aal en nog get:
Paam 1 24
een merkwaardige zweep uit Honthem 2 74
Grueles op de steigers: de Beuk
behouden! 3 129
'n Kaw 4 220




