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Voorwoord redaktie

We hebben weer een mooie winter achter de rug. Niet te koud, toch de nodige
vorst, niet te nat, toch de nodige sneeuw. Best een leuk wintertje. Jammer dat hij
voorbij is, eigenlijk.
Of houdt u meet van de lente?
Maartse buien, aprilse grillen, voorjaarsmoeheid. Ook met alles, eigenlijk.
We blikken terug op de zomer. We zien op tegen de herfst. We vergeten de winter.
We verheugen ons op de lente. Vreemd, eigenlijk.

Voor lezers die, ijs en weder dienende, geinteresseerd zijn in dialect schrijven, is er
een cursus in voorbereiding. Gratis. Aanmelden bij Gilles Jaspars.

Zaolige Paose.

Bij de voorpagina

Dit schild, aangebracht boven de voordeur van Rijksweg 88, betekent dat de
bewoners een brandverzekering hadden afgesloten bij een Brusselse
maatschappij. De afbeelding stelt de aartsengel Michael voor die de draak
(de duivel) verslaat. Wie heeft er meer infonnatie over genoemd
verzekeringsschild? Bestond er vroeger een Belgische
verzekeringsmaatschappij met de naam St. Michel of St. Michael?
Het huis, dat dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw, was het koetshuis
van de voormalige rentmeesterswoning van het graafschap Gronsveld
(Rijksweg 91).
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V'r hawwe gelaach (woer gebeurd, jaore lieje)

"Ich", zaag Zjaak, en 'r kaatsjde 'ns ien de sjlaambak, "ich been weer gaans
op m'n sjtekke en ich veul mich wie 'nne vaan twentig". 'r Waor
gesjaggerneerd, want Pie, 'nnen iesten doedvaller volgens Ileum, haw 'm
zjus oonder z'n naos gevrieve dat 'r nao z'n leste krengde nog rejelik bias
oetzaog en dat 'r met de zeswekendeens ien z'n sjoon leep. "Ich goej nog
met dyng knutik oonder de nutit", zaag 'r en loorde Pie 'ns vaals aon. "Korn
manshli, versjtaot uch", zaag Lena, 't awste zuster van Pie, dy aon de
taofel gezette waor aon 't sjeure vuur hiliskespepier."Maok dich mer neet
giftig Zjaak, Pie het altied van de sjtomme kaal vejl".
Lena waor 'n aw joUng juffraw dy jaore ien Lilik haw gedeend, dao de
fyng kutike haw gelierd en daovuur nog dek woerd gevraog vuur es koek
met te goen nao broelefte. Geel en Pie wergkde, es zoe veul joUnges va
Groeselt, es muUbelwerker ie Link. ten alle hieregaodsvreugde trokke ze
sjmuerges met 'n gaanse klik met d'n trein nao Link en kaome daan saoves
poem truk. En noe zaote ze met e paor man bieein ien 't hods oe Pie met
z'n zusters Lena en Jeske al lion pans leve woende. 't Waor al vreug
duuster den daog. 't Waor persys ouch ies Jannewarie. Zjaak, de e paor keu
en e paor boonder laand haw, zaot zich get aon de kachel te werme. 'r Haw
de gaansen claog mer get met z'n ziel oonder zinnen erm gelotipe, haw get
ien de sjtaal geklommeld, de bieste gevoord, de krote en get heksel
gesjnoeje en daonao, omdat 'r zich kepot verfelde, de miej mer goen haore.
Herie, de ouch op 't Belsj wergkde, zaot zich op 'nnen Eimgedriejde
kutikesjtool ouch get te werme. De boiil van de Braobantse kachel sjtaing
roedgleujend en de roeks 't hout dat ien de trom te druge laog en al get aon
't versjnuerke waor. Af en taw kitsjde Harie 'ns op d'n deksel en haw daan
sjpats draon vuur te zien wie de bOlkes sjpy Miver de kachel daansde.
Jeske, 't aander zuster van Pie, e fluurke Om heure nak de waol get aon de
van 'n sjroet doeg deenke, zaot heur veuj op de voot van de kachel te
werme. 't Haw dikke zjwerte haze aon dy met iemaoksryng woerte
opgehawe. Af en taw sjtoUng 't op, luchde d'n deksel van de kachel op
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en goejde get hoilt of 'n sjop sjlaam op 't vuur.
"Weis te 'n tas koffie, Pie?", vroog Lena. De koffie waor sjmuerges gemak
en haw de gaansen daog oppe raand van de kachel gesjtaande. Pie daach
effe nao, preufde ien gedechte al de knastert van koffie en zaag: "Nei, ich
dreenk mich lever 'n tas waoter, 't es hie biestig werm, ich heb 'nne kop of
ich de hel geblaoze heb." 'r Gang nao d'n hook van de kuilke oe 'nnen tob
waoter sjtoung, vesjde met 'nne kromme vinger e sjtruuspier droet, volde
zich 'nne ge-emaljeerde beker en droonk dat 't 'm good doeg. "Dy verregk-
dese helepe", gromde Geel, "dy hebbe mich de gaansen daog
getranseneerd." 'r Sjtofing op en goiing zich aon de sjembrang z'nne rok
'ns sjore. De kenke de oppe taofel sjtoUng sjprejde e zjwaok leech
roontelorn. len 't haafdunster }cos m'r op de kas oondersjejje: 'n Slevroaw,
'n Hellig Hertbeeld en e koepere kruils dat zoe dek gekoeperpots waor dats
te koelik kos zien dat Slivvenhier draon holing. Aon de moer e
wiewdotersbekske met e pernke drien.
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" 't Es al vreug duUster", zaag Herie. "Dat daank dich d'n aantwoerde
Geel, "'t 'es pas haafJannewarie." "Jao meh," zaag Herie, de gen woilw
laote zien dat 'r ouch get wis, "'t geit eker daog get beter, want 't
sjprekwoerd zet: met Kiesmis zynk de liewerk op 'nne sjoen, met Nejaor
O p 'rine ploogstert, met Drykutininge op 'n boengerd en met Leechmis op
'nne kerktoen". "Jao", dao hebs te geliek ien", zaag Jeske, "meh met iere
zits te toch mer de gaodsgaanselike daog tienge de veer mot- op te lore."
"Vuurwat zotlw v'r fleet ins 'nne sjlaog kaorte", sjtelde Geel vuur. "Dao
zeks te zoe get", zaag Pie. ''Deis te otich met Zjaak?" Zjaak haw neet veul
mol. 'r Vidor meuj en z'n °lige velen 'm haos tam/. "Jeske, daan mos dich
mer met doen", zaag Pie, "want met vere zien v'r beter gesjpanne." En
tienge Zjaak: "Vreigelhoilt". "Laot v'r mer 'ns begenne", zaag Pie. "Wat
doen v'r?" "Toppe mer." Vuur Geel waor dat 't ejnigste sjpuul dat 'r good
kOs. "We sjryf?" "Ich", zaag Herie, de sjryf, de blyf"r Hool de kaorte
oet de laoj en 't sjputil begos.
't Waor werm ien de kulike en Zjaak, de zich dat van op 'nne aofsjtaand 'ns
allemaol aonzaog, voelt dat 'm z'n age laansem toilw vele. Van wied cweg
hoert 'r de sjtomme van de kaorters. 't Leste wat 'r hoert vuur dat 'r ien
sjlaop veel, waore de sjleg oppe taofel en "Ich gaon met" en "Ich haw
dich 'flue drutiver".
Gee!, de woUw weite wat de aandere op lion han hawwe, zaag, (dat waor
zoe e gezegde van 'm),: "Laot mich mer 'ns veule zaag Ber van d'n Dobbele
en haw de maog ien de krub ligke". "Laot de sjmerige kaal, Geel", zaag
Jeske, "dao been ich neet van gedeend."
't Sjpuill goUng wyjer. 't Waor met toere gaans sjtel ien de kuiike. De hoers
eleng 't knettere van 't hoiit ien de kachel en 't gesjnuerk van Zjaak de met
z'nne kop emlieg ien z'nne sjtool laog te sjlaope. Pie beloorde zich 'm 'ns
en begOs 'ns vaals te laachte.
" De goen v'r 'ns kloete. Jeske, driej de kenke 'ns oet". "Jao, meh dan zit v'r
ien 't sjtikkeduUster". "Dat mot ach, want," en Pie gang fluUsterenterre
wyjer, "v'r doen gewoen of v'r nog aon 't kaorte zien. Es 'r daan wakker
word, ken v'r nog 'ns laachte." Jeske driejde de Unice at en magkde
apprensie vuur begenne te kochele. "Haaw ze toUw", flufisterde Pie, "dalik
es aal aon niks. Korn v'r begenne". len 't sjtikkeduaster woerte de kaorte
gegeve en benne de kortste kiere hoers te weer de sjleg oppe taofel. Ze
magkde zoe e leve dat Zjaak waol wakker mos \verde. 'r Doeg z'n (Age
oepe, zaog niks es duUster Om zich heen en sjtaomelde: ''Och goje leve
Slivenhier, ich been bleend woerde, dat mich dat nog op m'nne awwen
daog mot uilverkoeme." 'r Joongkde van eilend en vref zich mer toezjoer
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doer zin ouge. "Hellige Mojjer Gaods, hellige Mojjer Gaods..." Herie,
kompassie met 'm kreg, magkde met 'nne zjwegel de kenke weer aon en
doilw zaog Zjaak dao Pie, Geel en Heriezitte, dy zaote te bueleke van 't
laachte. "Sjmerlep", kegkde Zjaak, en butigkde haos van de keler,
"sjmerlep, verrek mer allemaol es d'r welt. Verkestrekke neum ich zoe
get." 'r Sjnapde z'n klak van de taofel, loorde de mansliii nog 'ns vettig aon
en vertrok. 'r Klende de deur zoe hel ater zich taw dat ze haos oet 't
gesjpaan vloeg en 't HeIlig Hertbeeld op de kas vervaarlik begos te
wee waoge.
Naodat 'r vort waor, waor 't e mensje sjtel ien 't hoes. Jeske waor 't ieste
wat get zaag: "Eigelik hej v'r 't fleet mOtte doen", zaag ze sjtellekes.
"Eigelik, eigelik", grotisde Pie, "v'r hebbe toch 'ns good kenne laachte, of
neet? De bis 'n echte gosseltriene Jeske, dat bis te."

Gilles Jaspars
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Meijkevere

Vroeger hadden meikevers een slechte reputatie door de enorme
schade die zij aan bomen toebrachten. Grote aantallen meikevers zijn
uiterst zeldzaam geworden, daardoor kunnen ze weinig schade meer
veroorzaken. De laatste jaren worden deze prachtige kevers weer
regelmatig gesignaleerd.
In 1876 werden in Limburg en Gelderland hele rijen eikenbomen door
meikevers volledig kaal gevreten. In juni zagen de bomen er uit als in
december.
Men sprak dan ook van een meikeverjaar. Bij grote keverplagen bleef
geen blad gespaard en moesten hoofdzakelijk eiken, maar ook iepen,
berken, popu here'', linden en zelfs de naalden van de lariks en de spar
het ontgelden.
In 1808 loofden de gemeentelijke autoriteiten in Limburg en
Gelderland premies uit voor het vangen van de schadelijke kevers.
Ongeveer 100 miljoen kevers werden gedood en ingeleverd. Een jaar
later werden in een bepaald gedeelte van Gelderland 250 miljoen
exemplaren gevangen. Maar helaas, de "keverpot" was toen allang
leeg.
Het kan nog sterker. In 1574 vlogen bij de rivier Severn in Engeland
enorme zwermen meikevers, die bij bosjes in het water vielen. Hun
aantal was zo groot dat diverse watermolens volledig verstopt raakten
en geruime tijd niet konden worden gebruikt.
In Zurich (1804) werden enorme zwermen meikevers door een storm-
achtige wind in het water van het meer geblazen. De miljoenen
kadavertjes op de oever zorgden kilometers in de omtrek voor een
ondraaglijke stank en veroorzaakten ook nog ziekten.
Niet alleen de kevers, maar ook de larven met bun krachtige kaken,
vreten aan de wortels van loofbomen en struiken. Jonge bomen vallen
om nadat hun penwortels volledig door de larven van de meikevers
waren aangevreten.
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Gezien het voorgaande kunt u zich wel voorstellen dat de sterke
teruggang van deze keversoort niet betreurd werd. Een teruggang die
later vooral te wijten is aan het intensief gebruik van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen.
Ook het dieper ploegen zou debet zijn aan de achteruitgang.

De meikever, in Eijsden "klevermejs" genoemd, is een lid van de
bladsprietkeverfamilie. Kenmerkend voor de meikevers zijn bun
waaiervormige antennes (zie tekening). Verder hebben ze een
lichtbruin, hard dekschild en langs de zwarte bulk door schubben
gevormde opvallende witte driehoekjes.

Larve van meikever, ook wel engeding genoemd.

De ontwikkeling van eitje tot larve duurt in onze contreien meestal
drie jaar. De larven van de meikever, ook wet "engerlingen" genoemd,
verpoppen zich in de loop van de derde zomer binnen vier weken van
pop tot kever. De kersverse kever is dan nog week en bleek en blijft
nog de hele herfst en winter onder de grond. In de maand april van het
vierde jaar komt hij tevoorschijn en slaat zijn vleugels uit.
Men heeft ontdekt dat de beestjes van een zogenaamd keverjaar de
nakomelingen zijn van de zwermen kevers van een vorig meikeverjaar.
Je kunt je afvragen water dan gebeurt in de tussenliggende "magere"

Onderzoek heeft uitgewezen dat de grote engerlingen de
kleintjes, die ze ondergronds tegenkomen, opvreten. In feite houdt de
grote generatie van een meikeverjaar de generatie van de
tussenliggende jaren door kannibalisme klein.

Het is algemeen bekend dat een teruggang van een bepaalde diersoort
directe gevolgen heeft voor andere dieren. Zo is bekend dat voor de
exotische vogels als de hop en de scharrelaar de engerlingen het
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hoofdvoedsel vormen. Met het verdwijnen van de kevers en de larven
komen deze prachtige vogels bij ons niet meer voor. Typisch is wei
dat in 1998, een meikeverjaar, in Noord-Brabant weer een hop tot
broeden is gekomen.

Meikevers hebben op de jeugd altijd een aantrekkingskracht
uitgeoefend. Als de kevers 's avonds "snorrend" uitvliegen, worden ze
aangetrokken door kunstlicht. Na enkele botsingen tegen bijvoorbeeld
de lampen van lantaarnpalen, storten de kevers verdoofd neer. Door de
jeugd werden de meikevers dan in een luciferdoosje gestopt. In het
deksel wcrden luchtgaatjes gemaakt. Enkele blaadjes van de
meidoornhaag dienden als voedsel.
Ook lieten de jongens vroeger de gevangen kevers uitvliegen met een
draadje naaigaren aan een pootje of door het puntige achterlijf. De
kever die het langste in de lucht kon blijven werd tot winnaar
uitgeroepen.
Voor deze spelletjes, die vroeger heel gewoon waren, is naar onze
opvattingen geen plaats meer.
Het op en neer bewegen van de dekschilden, vOor het wegvliegen,
wordt "tellen" genoemd. De uitdrukking "telle wie `nne (meij)kever"
wordt ook op mensen toegepast. Het zou betekenen dat de persoon in
kwestie gierig is.
In het voorjaar 1998 werd bij het graven van een paddenpoel bij de
"Beuk" door Drik Sleijpen een vette, witte worm ontdekt. Het bleek
een engerling te zijn. (zie foto). Zoals reeds vermeld was 1998 een
meikeverjaar. In het portaal van Café Spronck werden door de
bezoekers tientallen meikevers gesignaleerd. Of zouden dit misschien
meibokkevers zijn geweest ?

Pim van de Weerdt
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Hoogstambomen

De afgelopen maanden stonden de kranten vol met artikelen over de
ruilverkaveling Mergelland en het rooien van vele hoogstambomen.
Van verschillende zijden werd de Stichting Grueles gevraagd tegen het
rooien te protesteren. Immers, de stichting heeft onder meer als
doelstelling het bewaren van het dorpseigene. Historisch gezien horen
hoogstamboomgaarden bij Gronsveld en bij Rijckholt. Ze hebben
mede bijgedragen aan ons fraaie landschap. Grueles kon er niets meer
tegen doen; de besluitvorming tot het verkavelen had al jaren geleden
plaatsgevonden en voor het rooien van fruitbomen is geen
kapvergunning nodig.

1958. Hoogstambomen, zo ver het oog reikt
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Korte terughlik

Hoogstambomen komen al lang voor in Zuid-Limburg. Toch heeft de
massale aanplant pas in deze eeuw plaats gevonden. Vooral tussen de
eerste en de tweede wereldoorlog werd haast alle akkerland veranderd
in weiland waarop hoogstamfruitbomen werden geplant. Zo
profiteerde de boer van het weiland als grasland voor zijn vee en van
de bomen door de opbrengst van het fruit.
In de jaren zeventig bleek de hoogstamboom niet meer te passen in het
moderne boerenbedrijf. Laagstamfruitbomen waren efficienter te
onderhouden (sproeien, snoeien) en te oogsten. De ene na de andere
hoogstamboomgaard ging verloren. Met veel overheidssubsidies en de
medewerking van een aantal boeren en van natuurverenigingen werd
toen gelukkig nog een aantal boomgaarden gered van de kettingzaag.
Vooral de inspanningen van de Stichting lnstandhouding Kleine
Landschapselementen (IKL) hebben hiertoe bijgedragen. Voor
MergeIland-West (waaionder ook Gronsveld en Rijckholt valt) werd
tussen 1967 en 1980 een ruilverkaveling voorbereid. Een
ruilverkaveling heeft tot doel het maken van grote percelen in plaats
van vele kleine, liefst zo dicht mogelijk bij het bedrijf, door het ruilen
met andere grondbezitters. Grotere stukken grond van een eigenaar
maken het bewerken met grotere machines mogelijk. In 1980 werd de
ruilverkaveling conform de wet in stemming gebracht en aangenomen
doordat de grootgrondbezitters de zwaarste stem hadden. Hiermee
bezegelde men in feite het lot van de hoogstambomen.

De gevolgen

Toen de ruilverkaveling in november 1998 is gerealiseerd, werden de
gevolgen pas zichtbaar.
In enkele maanden tijd werden meer dan 2000 bomen gerooid.
Karakteristieke elementen in ons landschap zoals eeuwenoude
voetpaden, meidoornhagen, graften en hoogstambomen stonden de
moderne landbouw in de weg. Het lijkt wel of alles moet wijken voor
het economische belang. De ruilverkavelingswet is een landelijke wet
die provinciale en gemeentelijke verordeningen en regels opzij kan
zetten. De termijnen voor bezwaar- en beroepsprocedures zijn al jaren
verstreken zodat juridische protesten in dit stadium niet meer
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1999. Kaalslag, zo ver het oog reikt

ontvankelijk zijn. Met alle respect voor de belangen van de agrariers
moeten wij constateren dat het op zijn minst vreemd is dat dergelijke
ingrijpende maatregelen voor landschap en natuur pas zoveel jaren na
de besluitvorming hun beslag krijgen (een verleende bouwvergunning
verloopt na drie jaar als er geen gebruik van wordt gemaakt). Een
heroverweging zou naar onze mening zeker op zijn plaats zijn
geweest. Ook is het vreemd dat in het ruilverkavelingsrapport het
gebied wordt omschreven als een te handhaven kleinschalig agrarisch
gebied waarbij het behoud van de natuurhistorische en culturele
waarden voorop staat. Naar de mening van Grueles
vertegenwoordigen nu juist die hoogstambomen, meidoornheggen,
voetpaden, graften en veldwegen deze waarden.
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hoe verder?

\eDe woordvoerders van de ruilverkavelingscommissie stellen dat ht
plan pas moet worden beoordeeld als het af is. Er moet nog veel
worden heringericht en aangeplant. Sommige grondeigenaren sparen
de hoogstambomen of planten zelfs nieuwe aan.
Hoe de plannen met betrekking tot de herinrichting rond Gronsveld en
Rijckholt eruit zien, is voor velen onbekend. In een volgend artikel
zullen we deze toelichten. Ook zullen wij dan ingaan op de
subsidiemogelijkheden die er zijn (ook voor particulieren) voor de
aanplant van hoogstam.

Sectie natuur
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Andreas Beuken

De voormalige boswachterswoning "de Beuk " spreekt in Gronsveld al
jarenlang tot de verbeelding. Het mysterieuze huis aan de rand van het
Savelsbos, hoog op de Riessenberg, had een aantrekkingskracht op veel
inwoners van Gronsveld en omstreken. Tot voor enkele jaren bleek deze
aantrekkingskracht niet alleen te bestaan bij men sen die het goed voor
hadden met de Beuk. Gelukkig is hierin de afgelopen jaren verbetering
gekomen door samenwerking van Staatsbosbeheer, de gemeente
Margraten, de Wildbeheereenheid Savelsbos en de Stichting Grueles.
Dit jaar wil Grueles extra aandacht besteden aan de Beuk omdat de
woning 150 geleden is gebouwd. Volgens de overlevering is 1848 het
bouwjaar. Navraag bij het kadaster leverde als opleveringsjaar 1849 op.
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De stichting kijkt niet op een jaartje en zal in 1999 enkele activiteiten
om de Beuk in de schijnwerpers te zetten. Hiervan wordt u op de
hoogte gehouden. Dit artikel gaat over een van de voormalige bewoners
van de Beuk, Andreas Beuken, de familienaam waaraan de Beuk zijn
naam dankt.

De Beuk werd in 1848 gebouwd door de familie Martens uit Leuven,
die grote stukken bos in Gronsveld bezat. De eerste bewoner was de
grootvader van Andreas Beuken (hij heette ook Andreas). Een
gevelsteen uit merge!, die enkele jaren geleden is stukgevallen,
herinnerde aan het bouwjaar. Zoals vroeger gebruikelijk was, werd voor
de bouw gestart met het zoeken naar water in de nabijheid. Op de
Riessenberg zat het water te diep, zodat de speurtocht werd voortgezet
in het dal (nabij de Grob). Daar werd een put gegraven die voor de
watervoorziening ging zorgen. Volgens Trüija Bremen-Beuken was het
water uit de 20 meter diepe put van uitstekende kwaliteit, zodat de
boeren op het land er hun dorst kwamen lessen. Vervolgens werd
gestart met de bouw van de Beuk. Aan de bouw en het graven van de
put zou het "Salpietermenneke" hebben meegeholpen. Het
"Salpietermenneke" werkte in een van de mergelgroeven achter de
Beuk. Hij schraapte salpeter van de mergelwanden en verkocht deze als
meststof.
De Beuk werd gebouwd als boswachterswoning. Grootvader Beuken,
hoer en boswachter, had zes kinderen (Tema., Marie, Jan, Lewie,
Leonardus en Paul). Zoon Jan bleef bij zijn vader op de Beuk wonen.
Hij trouwde met Gertrudis Lucassen en zij kregen drie kinderen, Maria,
Andreas en Ber. Andreas, geboren op 6 januari 1877, bleef als en ig kind
over nadat Maria aan open tuberculose op jeugdige leeftijd overleed en
Ber op jonge leeftijd aan de gevolgen van een ongeval overleed. Hij
kwam ten val op het schoolplein van de lagere school en liep een
bloedvergiftiging op.
Andreas groeide op in Gronsveld en ging bier naar de lagere school.
Hierna leerde hij enige tijd voor priester in Sint-Truiden in Belgie. De
drukte op de boerderij noopte hem steeds meer om thuis zijn vader en
moeder te helpen. Andreas werd net als vader Jan, boer en boswachter
in Gronsveld en bleef op de Beuk wonen. In 1913 overleed Jan Beuken.
Andreas was in 1912 getrouwd met Maria Dassen. Zij was geboren op
8 april 1873 in Gronsveld. Haar ouderlijk huis was gelegen aan de
Rijksweg. Bij de grote brand van 1895 werd het huis verwoest. Een
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± 1940. Aan de Beuk. V.I.n.r. Willems (uit Wonck, B), Nikkela Dassen en
Andreas Beuken.
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± 1925. Maria Beuken-Dassen met Traija en Net.
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nieuw huis werd gebouwd, thans het huis van de familie Bremen-
Beuken, Rijksweg 15. Andreas bleef op de Beuk wonen. Hij was als
boswachter niet streng en kneep geregeld een oogje dicht als hem dat
uit kwain. Aan stropers had hij echter een hekel.
Door zijn huwelijk met Maria Dassen werkte hij ook op het
boerenbedrijf van haar broer Nikkela, omdat die het werk op de
boerderij aan de Rijksweg, het ouderlijk huis van Maria, niet meer
alleen aan kon. Meermalen per dag ging Andreas van de Beuk naar
Gronsveld. Aanvankelijk te voet, later te paard. De Beuk was een
eenvoudige boerderij met enkele stallen en een schuur. De aanwezige
mergelgroeven deden dienst als extra-opslagplaats voor voer en
vruchten. Ook werden hier landbouwwerktuigen gestald. Het vee kon in
de winter of bij slecht weer worden ondergebracht in de mergelgroeven.
Andreas was een man die veel kon en ook veel deed rond zijn Beuk.
Zijn paarden, kippen, varkens, konijnen, honden en katten verzorgde hij
en hij hield er ook nog een moestuin op na. Hij was als vaandeldrager
enkele jaren lid van de harmonic.

Augustus 1923. Uitzicht vanaf de Beuk op Treechterberg.
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In 1913 werd dochter Trüija (thans Bremen-Beuken) geboren en twee
jaar later dochter Net (thans Dodemont-Beuken), beiden op de BeOk. Zij
legden per jaar wel duizend keer de weg af van en naar de Beuk om
naar school te gaan, om naar de kerk te gaan, om boodschappen te doen
of om te gaan werken op het land of op de boerderij van noonk Nikkela
Dassen. Vanaf de achterkant van deze boerderij had men toen nog vrij
uitzicht op de Beuk. Op een zondagmorgen in de winter van 1922
daalde Andreas de Riessenberg af om water uit de put te halen. Hij rook
een ongewone, scherpe geur en toen hij de emmer naar boven haalde,
ontdekte hij een kadaver in de put. Iemand had de put vergiftigd met
kadavers, de nageboorte van een koe en een kruik petroleum. De
veldwachter werd erbij gehaald. Andreas ging ook zelf op onderzoek uit
en wist al snel wie de vermoedelijke dader was. Doordat de sporen van
de opvallend grote schoenmaat in de sneeuw gemakkelijk te volgen
waren, kwam hij uit bij het huis van de vermoedelijke dader. Ondanks
het grote ongemak ten gevolge van dit voorval, heeft Andreas de
verdachte hierop nooit aangesproken. Het onderzoek van de
veldwachter had overigens niets opgeleverd. Nu moesten er, eerst met
een melkwagentje en later met de fiets, bussen drinkwater uit Gronsveld
naar boven worden gehaald, vooral in de wintertijd geen sinecure. Pas
tijdens de tweede wereldoorlog was het water weer drinkbaar. De put is
er nog steeds, maar hij staat droog.

Het leven op de Beuk was eenvoudig. Olielam pen en later gaslam pen
zorgden voor licht. Stoken gebeurde natuurlijk met hout, aangevuld met
kolen en kolenslik (sjlaam).
Elke dag werd de rozenkrans gebeden en trouw naar kerk gegaan.
Meestal ging Andreas naar de mis in Rijckholt. Die begon al om 5 uur
's morgens (speciaal voor de boeren die in Maastricht melk ventten) en
was snel afgelopen.
De Beuk trok, net zoals vandaag de dag, veel bezoekers. Ondanks de
gdsoleerde ligging kregen de bewoners zelden ongewenst bezoek.
Trüija kan zich enkel herinneren dat eens op een eerste kerstdag "t
bakkes" was leeggeroofd. Op zondag was er vaak bezoek. Veel
wandelaars kwamen bij de familie Beuken langs om een praatje te
maken of om er te schuilen. De pastoor kwam brevierend een bezoek
brengen en er kwamen boeren uit Gronsveld en jachtvrienden. Een
speciale vriend die bijna dagelijks naar de Beuk kwam, was Cornelis
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± 1940. Andreas Beuken met zijn jachthonden voor de Beuk.
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Bruiloft van Net en Zjeng. V.I.n.r.: Marie Dodemont, Make Dodemont, Zjeng
Dodemont, Net Dodemont-Beuken, Marie Beuken-Dassen en Andreas Beuken.

Sluijsmans. Een bezoeker waar Andreas minder mee bevriend was, was
politieman Hautermans. Op een dag had Andreas een vos gevangen in
zijn vossenkuil. Hautermans die op bezoek was, keek naar de vos in het
gat en viel in de kuil. De vos ging als een wilde tekeer en beet hem
herhaaldelijk. Andreas nam een ladder uit de schuur, daalde in het gat
af en tikte de vos op de neus, waardoor deze uitgeschakeld was. De
gehavende Hautermans klom uit het gat en heeft zich daarna niet meer
op de Beuk laten zien.
De jagers kwamen vooral in het najaar naar de Beuk om van hieruit de
jacht te beginnen en te beeindigen. Ook notabelen uit de omtrek namen
aan deze jachtpartijen deel. Van een telg van de familie
Schreinemacher, de familie die in 1870 eigenaar was geworden van de
Beuk en omliggend bos en land, leerde Traija schieten met een
jachtgeweer. Toen er in een periode veel gestroopt werd, ging Andreas
Beuken met de veldwachter 's nachts op stropersjacht. De dochters
Truija en Net bleven achter met het jachtgeweer onder handbereik. Bij
onraad zouden zij in de lucht schieten om hun vader en de veldwachter
te waarschuwen. Toen zij plots jets hoorden op de Riessenberg, schoot
Truija direct in de lucht. Enkele ogenblikken later renden twee (altijd
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onbekend gebleven) koppeltjes in een noodgang de weg af richting
Gronsveld.

± 1950. Op weg van de Beuk naar het dorp. V.1.n.r.: Marjo Dodemont, Trthja,
Leon Dodemont en tante Jet Bollen.

± 1950. Leon Dodemont achter de Beuk.
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IIIrma

± 1950. Trinet van de Weerdt-Berghmans met zoon John en Net Dodemont-
Beuken met zoon Leon voor de Beuk.

1959. Andreas met kleinkinderen Bremen. V.1.n.r: Elvire, Anita, Marleen en
Jan.
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De jachtpartijen vormden voor de bewoners van de Beuk een
aangename afwisseling. TrQija herinnert zich nog de grote aantallen
wild die tijdens de jacht werden geschoten. Het wild werd zoals
gebruikelijk, verdeeld onder de jagers, drijvers en grondeigenaren. Ook
de familie Beuken decide mee in de buit.
In 1938 werd Andreas het boeren op de twee boerderijen te veel. Op een
dag laadde hij zijn huisraad op en ging met vrouw en dochters wonen
aan de Rijksweg in Gronsveld, het ouderlijk huis van Maria. Zij had al
vaker te kennen gegeven terug te willen naar het dorp. Zij was vaak
bang wanneer zij alleen op de Beuk was. Tegen de eigenaar en
jachtvriend Schreinemacher, die uiterst verbaasd was over dit
plotselinge vertrek, zei hij: "'t Geit neet mie, met de vrolleli".
In 1948 overleed zijn vrouw na een beroerte. Zijn dochter Trilija met
haar man Johan Bremen bleven bij hem wonen. Andreas ging nog vaak
terug naar de Beuk, zeker toen zijn dochter Net (die getrouwd was met
Zjeng Dodemont) in 1947 op de Beuk ging wonen. Zij bleven daar
wonen tot 1952. Haar drie oudste kinderen, Leon, Marjo en Marie-Jose
werden op de Beuk geboren.. De laatste jaren van zijn leven kwam
Andreas niet veel nicer buiten. Hij stierf in 1965 te Gronsveld in de
gezegende leeftijd van 89 jaar.

Frans van de Weerdt

Augustus 1923. De tent van de kampeerders Anton Heynen uit Delft en Hendrik
Adema in de huisweide van de Beuk.
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Streekmdseum

Wat maog 't zien?

Het afgebeelde voorwerp in het vorige nummer is een "es" die gebruikt
werd voor het kleinhakken van onder andere, aardappels, andere
knolgewassen en voederbieten. De onderkant van het ijzer is scherp en
werkt als een mes. De kleine stukken werden vervolgens in de voerbak
(troeg) van de varkens gegooid. Dit apparaat was onmisbaar op de
boerderij. De voederbieten werden in een houten bak gegooid en door
op en neer gaande bewegingen van de "es" werd het voedsel fijn
gestampt.
Uit de goede reacties kwamen na loting als winnaars uit de bus de
gezusters Doyen (van Ber van Graatsje). Ze krijgen van de sectie "e
sjeenkske".
Even nog iets over de zeef, afgebeeld in no.3 van het vorig jaar. De zeef
waardoor men met behulp van een stamper fruit perste, was duidelijk
afgebeeld. Helaas ontbrak de stamper. Gelukkig hebben wij die van Haj
van Thoor uit Eijsden gekregen. De set is nu compleet. Haj bedankt.
Ook dank aan Pie Deliege uit Eckelrade want ook van hem kregen we
waardevolle voorwerpen.
Natuurlijk hebben we nu weer een voorwerp. Wat maog 't zien?
Reacties op het afgebeelde voorwerp: Postbus 36, 6247 ZG Gronsveld of
in de brievenbus van Rijksweg 92 te Gronsveld.
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John van de Weerdt
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Foto

1931. Uitstapje naar de Gileppe.

28

Achter v.I.n.r... 1. Berke Houten. 2. Zjef Hayen. 3. Marie Schrijnemaekers
(Reintjens). 4. Haj Rein tjens. 5. Jeanne Claessens. 6. ?
Voor v.I.n.r.: 1. Zjeng Jacobs 2. Zjef Reintjens

1930. Historisch stukje Rijckholt, hoek SteenstraatVoerenweg, noord-west
zijde. Rechts de Juliana-eik.

V.I.n.r.: Ernest Jenntssen, Ber Spronck, Louis Hen quet en J6p Heynen.
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Gezien

Het fruit op de binnenplaats, uit ons vorig periodiek, behoorde toe aan Zjir en
Liza Schrijnemaekers-Hartmann. De hele zomer door worden hier, op de
Voerenweg 10, diverse soorten appels, peren en kersen verkocht. Dit fruit is
afkomstig uit hun boomgaarden. Het is moeilijk om ieder jaar weer goede
plukkers te vinden. Twee jaar geleden plantten Zjir en zijn zoon Bert twintig
hoogstam-kersenbomen aan. Het is hun bedoeling de komende jaren nog meer
hoogstam aan te planten.
Zjir en Liza wonen hier sinds 15 mei 1972 met bun kinderen Bert, Zjir en
Eveliene. De ouders van Liza: Ber Ilartmann en Lies Frambach, waren de
vorige bewoners. Ber en Lies lieten deze woning in haar geheel herbouwen in
1939. De poort aan de rechterzijde van het woonhuis bleef staan. De schuur en
de stallen zoals deze op de foto staan, bleven gespaard. De stal rechts op de foto
heeft als "bakkes" gediend.
De volgende afbeelding toont ons de achtergevel van een won ing die enkele
jaren geleden vrijwel geheel is herbouwd.

Sjef Cans
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't Beelsje

Eeuwenlang beyond zich op de hock van de (huidige) Kampweg en
Vroendalsweg (zuid-westzijde) een Mariabeeld. "it Beelsje", zoals
het in de volksmond werd genoemd, was voor Gronsveldenaren een
begrip. Het stond in een klein houten kastje, dat aan een notenboom
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1982. Zjeun Mingels aan het werk bij 't Beelsje

hing. Talloze weesgegroetjes zijn bier gebeden, mannen die
voorbijkwamen namen hun hoed of pet af. Voor de inwoners van
Gronsveld en Rijckholt gold 't Beelsje ook als plaatsaanduiding.
Men sprak van "aon 't Beelsje" als men het had over de kruising
Kampweg - Vroendalsweg of als het weiland achter " 't Beelsje"
bedoeld werd.
Al in 1 708 treffen we 't Beelsje aan in de processtukken van de
Gronsveldse schepenbank. Gesproken wordt van "achter 't beltgen".
Op een andere plaats in de schepenbankverslagen wordt vermeld
"achter 't beltgen ofte camp". De aanduiding "camp" betreft eveneens
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een plaatselijk toponiem, vroeger in het dialect "de Kaamp" genoemd,
hetgeen letterlijk "omheinde akker" betekent. In die tijd werd de
huidige Vroendalsweg, vanaf de plaats waar nu bet voormalige
Groene-Kruisgebouw staat, tot aan de kruising met de tegenwoordige
Kampweg "Campstraet" genoemd. Later zou deze benaming overgaan
op wat thans de Kampweg beet.
Op de Gronsveldse plattegrond van Torring-Jettenbach uit 1 754 wordt
met betrekking tot het perceel, waar zich " 't Beelsje" bevindt,
aangegeven: "Vroegmisse tot Gronsfeldt". Deze aanduiding wijst erop
dat dit stuk land destijds in bezit was van de kerk van Gronsveld. De
priester, die in bet genot was gesteld van de pachtopbrengsten, was
verplicht tot het opdragen van een bepaald aantal H.Missen, in dit
geval vroegmissen. Het hebben van dit recht, beneficie genoemd, was
onder geestelijken nogal popu lair, het leverde een vast inkomen op.
In de tweede helft van de 19e eeuw is het weiland achter "t Beelsje"
in bezit van Aangenies Schrijnemaekers. Uit haar huwelijk met Zjang
Dumoulin uit Eckelrade wordt Elisa geboren. Later erft Elisa het
perceel. Zij trouwt met Zjang van de Weerdt. Lies ("Lies van d'n
Dikke") en Zjang, de ouders van onder meer Jes Meys-Van de Weerdt,

1982. Sjarel Jaspars en Piet Mm gels.
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zijn de laatste eigenaars van de grond voordat het perceel in de jaren
'50 bebouwd wordt.
Bij de bevrijding in 1944 heeft zich rond " 't Beeldsje" een fatale
gebeurtenis afgespeeld. In de namiddag van de 13e september hadden
Duitse soldaten een stelling betrokken achter de beg bij " 't Beelsje"
Toen rond 17.00 uur Amerikaanse soldaten vanuit de richting
Eckelrade naderden, ontspon zich bij " 't Beelsje" een kort maar hevig
vuurgevecht. Hierbij kwamen twee Amerikaanse en twee Duitse
soldaten om het leven. De beg tangs de wei was volledig weggevaagd,
de notenboom met" 't Beelsje" stond nog overeind. Vanaf dat moment
had " 't Beelsje" er een nieuwe betekenis bij gekregen, namelijk die
van plaats van herdenking. In luttele minuten waren bier vier jonge
levens verloren gegaan, in de waanzin die oorlog heet.

Hoewel " 't Beelsje" de eeuwen getrotseerd bad en oorlog en bevrij-
ding ongeschonden bad doorstaan, moest het kleinood na de oorlog
wijken voor de bouwactiviteiten rond de Kampweg. De nieuwe
eigenaar hakte de boom om en" 't Beelsje" kwam op de grond
terecht. Een roemloos einde in de berm van de weg dreigde. Zjul
Schiepers, die toevallig voorbijkwam, zag " 't Beelsje" liggen en nam
bet mee naar huis. Daar bewaarde hij het jarenlang totdat op een dag
Sjarel Jaspars bij hem aanklopte. Sjarel had het plan opgevat om " 't
Beelsje" in zijn oude luister te herstellen. Samen met zijn zus Berb
Dassen-Jaspars nam hij deze taak ter hand.
Aan de Vroendalsweg, zuid-oost van de plek waar " 't Beelsje"
oorspronkelijk gestaan had, bouwde Sjarel, met hulp van Zjeun
Mingels en de gemeente, een grot. Hier vond "t Beelsje" een
waardige nieuwe plaats. Ruim 40 jaar heeft het daar gestaan. Maar
ook deze locatie bleek niet voor eeuwig. Bij het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan Holegracht-Kampweg moest " 't Beelsje"
wederom plaats maken.
De Stichting Grueles adviseerde de gemeente de centraal in het plan
gelegen straat "Aon 't Beelsje" te noemen. Hiermee zou de aloude
benaming bewaard blijven. Het gemeentebestuur hield het echter op
"Aan het Beeldje". Dit tot teleurstelling van Grueles, dat zich op het
standpunt stelde dat tegenwoordig straatnamen in het dialect moeten
kunnen, mede gelet op de recente erkenning van het Limburgse
dialect. Laten we het er maar op houden dat bet voor de Gronsvelde-
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Sjarel Jaspars.

naar altijd "Aon 't Beelsje" blijft.
Als kroon op het werk van velen komt " 't Beeldsje" nu centraal in de
nieuwe woonbuurt te staan. Het is verheugend dat " 't Beelsje"
daarmee weer zijn plaats krijgt in de Gronsveldse gemeenschap, al is
de locatie op zich niet de historisch juiste. Op die plek, iets verderop,
rest slechts de herinnering. Of, zoals Gus van den Boom n het verwoordt
in zijn artikel " 't Vroendel":
"Wat ich ()Lich neet mie zeen: 't wejke van Lies van d'n Dikke met
z'nnen noetebotim en 't Beelsje".

Piet Daemen
Gemma Brouwers
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Ich sjrief mich

Aerts, Aarts.
Deze familienaam is afgeleid van de voornaam Aert, een verkorting van
Arnoud, een naam die in de Middeleeuwen veel voorkwam. Hij is
ontleend aan het Germaanse "Arn-Walt" wat zoveel betekent als "als
een adelaar heersend". Aerts betekent dus: zoon van Aert. In de
parochieregisters van Gronsveld wordt al in 1655 een Guilielmus Aerts
vermeld. Het is niet bekend of de in Gronsveld en Rijckholt wonende
families Aerts (Aarts) hiermee verwant zijn.

Bastin

Dit is de Waalse variant van de Nederlandse familienaam Bastiaens. In
1880 trouwde de nit RicheIle (B) afkomstige Libertus Bartholomeus
Bastin met Maria Narinx. Onduidelijk is of de in Gronsveld en
Rijckholt wonende families Bastin hieraan verwant zijn. Verwante
namen zijn o.a: Bastine, Bastiné, Bastings, Bostin en Bosthys.

Boersma

"Ma" is het Friese woord voor "man". Boersma betekent: zoon van
Boere, (afgeleid van de Germaanse voornaam Boro).

Boosten
Samentrekking van Be-oosten: voor wie ten oosten woont. In

Vlaanderen komt de naam Besuyen ook voor.

Bosch

Deze naam verwijst, zoals tal van andere namen, naar veld- en
perceelsnamen die familienamen zijn geworden. Verwante namen zijn:
Van den Bosch, Van Bosch, Van den Busse, Van den Beussche,
Vardenbussche en Van den Bussche.

Broex

Deze naam is, evenals o.a Van de Broek, Opbroek en Breukers, een
herkomstnaam. "Broek" is een drassig, moerassig land, vaak langs

rivieren en beken gelegen. De Waalse naam Marres heeft waarschijnlijk
dezelfde betekenis. Eind vorige eeuw vestigde de uit Oud-Vroenhoven
afkomstige Hubertus Broex zich in Gronsveld waar hij trouwde met
Sophia Spronck.

Cilissen

Afgeleid van de voornaam Marcelis. Verwante namen zijn: Cells, Celis,
Celise en Cellis. In 1876 trouwt de uit Vlijtingen afkomstige Leonard in
Gronsveld met Maria Spits. Hij ondertekent de trouwakte met Cielissen.

Dassen

Afgeleid van een uithangteken aan een huis waarop een das (het dier)
stond afgebeeld. Verwante namen, ook in verband staand met een dier
op een uithangteken: Vossen, Haesen, Wolfs. De parochieregisters van
Gronsveld vermelden de eerste Dassen, Ludovicus, in 1719. De leden
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van de familie Dassen die thans o.a. in Gronsveld wonen, stammen af

van Franciscus die in 1737 te Gronsveld werd geboren.

Van Duren
Afgeleid van I. de plaatsnaam Dueren (Noordrijn-Westfalen) of 2. de

plaatsnaam Deurne.

Van den Eisen

Deze naam kan op verschillende manieren verklaard worden. 1.
Afgeleid van de boomnaam "els". 2. Afgeleid van de plaatsnaam Els bij
Zele (Oost-Vlaanderen.) 3. Afgeleid van de plaatsnaam Elzen (bij
Hombourg Belgie / Elzen in Overijssel of Elzen in Noord-Brabant).
Aangezien de familienaam Van den Eisen veel in Noord-Brabant
voorkomt, verdient de laatste mogelijkheid de voorkeur.

Fievez

Van het oud-franse Fiefe, fievet: vazal, Leeman. De naam is afkomstig
nit Wallonie. Er bestaan wel 25 varianten, o.a. Fievet, Fievey, Fievijts,
Fivet, Vivey, Fyve en Fevez.

Gulikers
De stamvader van deze familie is afkomstig uit het hertogdom Gulick of

uit de plaats Mich bij Aken. Hij was dus een Guliker en zijn
afstammelingen werden Gulikers genoemd. Verwante namen: Gelker,

Gillicher, Milkers en Jiilicher.

Hake
Ontleend aan de Germaanse voornaam Hacco. Verwante namen zijn:

Hacke(n), Hack, Haeck, Haekens, Haquenne, Ackx en Aex.

Halders
In verband staand met het Middelnederlandse "hal(f)ter: halster, leren
halsriem van een paard. In dat geval zou het dan om een
beroepsbijnaam gaan. Een andere mogelijkheid is dat de naam is

afgeleid van het Middelnederlandse woord "haelster"=schepel,
graanmaat. Ook bier hebben we te maken met een beroepsbijnaam, n.l.
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die van de korenmeter. Verwante namen zijn: Haelters, Haelsters,
Halter(s) en Alster(s).

Hartmann
Deze naam is afgeleid van de Germaanse voornaam Hartmann dat
"sterke held" betekent. Verwante namen zijn: Hartmans, Hartman en
Haerden. In 1881 trouwt Guillaume Hartman (geb. 1854 in Brussel)
met Maria Hubertina Halmans uit Rijckholt. Hij overlijdt aldaar in
1914.

Houhen

Afgeleid van Hubertus (in het Germaans Hoebericht) of van de
vleinaam van de Germaanse voornaam Hubrecht. De familie Houben
wordt al in 1662 in de parochieregisters van Gronsveld vermeld.
Verwante namen zijn o.a.: Hoeben, Huppertz, Hoebrichts en Huiben.

Iliaens
Oorspronkelijk was deze naam Juliaans: van de voornaam Julianus. Het
wegvallen van de "j" komen we in het West-Vlaams ook tegen:
juffrouw-ieffrouw. Een verwante naam is !Hans.

Jobses
Deze naam vindt zijn oorsprong in de naam van de bijbelse figuur Job.
Verwante namen zijn: Jobe, Jobse(s), Jobses en Jop.

Kengen

De verklaring van deze naam heeft veel hoofdbrekens gekost. Misschien
kan hij teruggevoerd worden op de Middeleeuwse voornaam Kenne.

Kerbusch
Deze familienaam is afgeleid van de plaatsnaam Kehrbusch in Erkelenz

(Noordrijn-Westfalen).

Kerckhoffs
Verwijzing naar de plaats in de omgeving waarvan de woning van de
stamvader stond. Een bekende naamdrager is de chirurg Joseph
Kirchhoffs die de geschiedenis is ingegaan als hoofdman van de
Bokkenrijders. Van deze naam bestaan 40 varianten w.o: Kerkhof,
Kirchhofs, Van de Kerkhof, Van de Kerkhove en Kerchoeve.
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Lacroix
Afgeleid van een woning met een uithangteken of gevelsteen met een
kruis. Nederlandse variant: Van der Cruys. In 1674 wordt de eerste
Lacroix, Henricus, vermeld in de parochieregisters van Gronsveld. Met
het overlijden van Eugene in 1996 is de familie in Gronsveld in de
mannelijke lijn uitgestorven. Verwante namen Delacroix, Delcroix,
Lecroix en Delcros.

Lieffers

Afgeleid van de Germaanse voornaam Leudefridus waarin de elementen
"Ieudi" en "frithu" (=lieden en vrede) verborgen zitten. Verwante
namen zijn: Lieferink, Liffring en Levering.

Macheels

Macheels is een oude Rijckholtse familienaam. In 1736 wordt in de
parochieregisters van Gronsveld Antoine Macheels vermeld. Macheel is
de dialectvorm van Michael. Van de 60 verwante namen noemen we:
Machiels, Michel(s), Michiels, Mixhel, Magielsen, Missel, Lemichel en
Machaeli.

Moors

Van de heiligennaam Mauritius, martelaar uit de 3e eeuw. Verwante
namen zijn Moers, Meurs, Mohr, Meuren, Moritz, Mors, Meuris,
Muris, Mooren en Moeres.

Van Oppen

Van de plaatsnaam Oppem o.a bij Wezembeek of bij Brussegem
(Belgisch Brabant). Bij Rummell, ook in Belgisch Brabant, ligt de
plaats Oppen. Verwante namen zijn: Van Oppem, Van Opem, Van
Hoepen en Van Noppen.

Pustj ens

Te herleiden op de doopnaam Paschasius of Paschalis (=op Pasen
geboren). Verwante namen zijn: Paas, Paasen, Paes, Paeschen, Peusens,

Poschkens, Peuskens, Peyskens en Peskens.

Remeyers
Slechts gedeeltelijk te verklaren. Meyer is de naam voor de schout, de
hofineester, de pachter of de rentmeester. Omdat de naam Rotmeyer ook
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bestaat, is een overeenkomst tussen deze naam en Remeyer
waarschijnlijk. De naam kan dus verwijzen naar een lichamelijke
eigenschap, n.l. het rode haar. Verwante namen zijn: Rotmeyer,
Roetemeyer en Rothmeyer.

Scaf

In verband staand met het Duitse woord Schaf=schaap. Twee
mogelijkheden: 1. Huisnaam, dus huis met uithangteken waarop een
schaap stolid afgebeeld. 2. Bijnaam, verwijzend naar de eigenschappen
van een schaap: zachtaardigheid. Soms ook wel een bijnaam voor een
sukkel of een dom mens. Verwante namen zijn: Schaf(s), Scaff, Scaffe,
Scafs, Schaff, Schaaff(s), Scheffs en Schaap.

Spronck

Waarschijnlijk afgeleid van het Middelnederlandse "spronc" dat bron
betekent, in het dialect "sjpreunk". Verwante namen zijn: Sprong,
Spron(c)ken, Sprung, Sprunk en Sprunken.

Ummels

Afgeleid van het verkleinwoord van de voornaam Umme (Otmar,
Omaar).

Vriens

Vier mogelijkheden: 1. Afgeleid van "vriend" met verschillende
verwante betekenissen: vriend, partijgenoot, bondgenoot, beminde en
bloedverwant. 2. Van Severinus, bisschop van Keulen. 3. Van de
vrouwelijke voornaam Vrien (uit Veriden=vrouw Ida). 4. Een enkele
keer afgeleid van de voornaam Godefrind. Verwante namen zijn: De
Vrindt, Vrijens en Vrints.

Waber

De .herkomst van deze naam is onbekend. Wel kennen we de
"stamvader" van deze familie. Dit was Conrardus Waber (Wauber)
afkomstig uit Schwaben of Zwiterland, die in de trouwakte Waeber, ex-
miles (oud-soldaat) wordt genoemd. Hij was in het midden van de 18e

eeuw soldaat in het Zwitsers garnizoen in Maastricht in het "Tweede
Bataillon Switsers van den 1-leer Generael-Majoor Escher" Nadat hij de
dienst had verlaten trouwde hij'in 1764 te Heer. Zijn kleinzoon
vestigde zich in 1840 te Gronsveld.
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Willigers

De naam is afgeleid van de Germaanse voornaam Willeger, een
samenstelling van wil en ger (= speer). (Met dank aan Bert Devue voor

de informatie).

Wolfs

Twee mogelijkheden: 1. Waarschijnlijk ontleend aan een verkorte vorm

van een voornaam beginnend met Wolf: Wolfgang, Wolhart. 2. Een

huisnaam met een wolf op het uithangteken..

Gilles Jaspars

Rectificatie

p.163. Onderste foto. Rio Dassen moet zijn Mia Goessens.

? = Lieske Indebraek
p.152. 4 = Frans Nicolaes (Wonende aan de Molenweg)
Omslagfoto. Linda Sijstermans moet zijn Lidia Sijstermans

Copyright Stichting Grueles.
Secretariaat: Rijksweg 92, 6247 AK Gronsveld. Tel. 043-408 /4081575.
Abonnementen-administratie: Rijksweg 86a. Tel. 043-4081662.
U kunt zich abonneren op ons tijdschrift door f 22,50 over tc maken op Rabobank Gronsveld,

rck.nr. II 75 15 000 of Postbank 25 35 375 t.n.v. Stichting Grueles. Losse nummers f 6,75.

44




