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Bij de voorpagina

Achterzijde van de veldbrand muur bij het poortgebouw van kasteel
Gronsveld. Deze muur werd gebouwd in 1880. De man met de kruiwa-
gen is Ber Houten jr.
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Voorwoord redactie

De invoering van de euro schijnt in den lande en elders in Europa vlekke-
loos verlopen te zijn. In Belgie was dat een stuk ingewikkelder dan in
Nederland, want men is daar niet gewend om met twee cijfers achter de
komma te werken. Bovendien valt het zonder "japannertje" niet mee om

17,35 in franks om te rekenen. Je moet dat namelijk vermenigvuldigen
met 40,3399. Bij ons is dat met 2, plus 10%, en dat kun je op je vingers.

De drukkerij van Grueles had meer problemen, zoals u ongetwijfeld is
opgevallen in het vorige voorwoord en colofon. Gelieve die dikke punten
daar te vervangen door . Dat stond er oorspronkelijk ook in onze tekst.

Het palindroomjaar 2002 heeft inmiddels het palindroom van de eeuw
opgeleverd. Was de huwelijksdatum van Maxima en Willem Alexander al
een voorzichtige poging (2 02 02), op twintig februari om twee minuten
over acht was het menens. Er deed zich toen de volgende tijdsaanduiding
voor: 20 02 2002 20 02. Wordt pas geevenaard op eenentwintig decem-
ber 2112 om twaalf over negen. De vorige gelegenheid was elf novem-
ber, om elf minuten over elf in het jaar 1111. Wij vragen ons af, of ze dat
in die tijd hebben kunnen constateren.

We maken wat mee in onze tijd: warmste, koudste, droogste, natste dag,
nacht, week, maand, zomer, herfst, winter, lente, in 1999 een volledige
zonsverduistering vlak om de hoek, en midden februari een overvolle
voile maan. Vooral de opkomende maan was voor kenners inderdaad
schrikbarend groot (10% groter). Komt pas over 150 jaar weer.

De redactie wenst u verder kalme, rustige, doordeweekse dagen
en
Zaolige Paose.

De redactie
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Gossel

Pierre en Bertha zoetwe op vekaansie goen. Nao de Cate d'Azur. Dao
hawwe ze zich 'n huiske geheurd op nog geng honderd meter van 't
hitiske van de zjwaoger van Pierre en de z'n vrotiw. Zoe koste ze saoves
nog `nne sjlaog kaorte en zich `rmen dreenke, want "eleng es ouch mer
eleng", haw Bertha gezaag.
Ze zaoten eleng met ei groet probleem: 't honneke. Dao waor geine
mejeng vuur de met nao Fraankriek te maoge metneme. D'n hoesbaas
haw d'r fleet van welle hure. "Pas de chiens", haw `r aon d'n tillefoon
gerope en Pierre Ws waol zoeveul Fraans dat `r begriep dat Sheddie,
'rine loepzuvere Eckelrader, fleet welkom witor. Wat noe gezofinge? Nao
't asiel? "Uiiver me liek", haw Bertha gaans utiver z'n toere gerope.
"Zuus te, nog fleet es ze mich 100 Euro per d5og oetgaove." Bertha
goUng met z'nnen tied met, dat hoers te. Meh wat daan? "Bie de broor
Jean kat `r fleet blieve. Wets te nog wie `r de kier dat `r `ns twie daog
dao gelogeerd het, de gerdyne ien alle vetse het geriete en de deure dy `r
oepe haw welle kriege, haw verinneweerd. Nei, Jean zuut Os koeme."
Ich zeen mer eng gooj meneer", zaag Bertha rizzelutit. "r Blyf hie ien 't
hoes, ien z'n vertroUwde omgeving, met z'nne kuerf, z'nne voorbak en
de milk van ze baasje." "En", zaag 't gaw debie, wie 't Pierre get
benkelik zaog lore, "v'r vraoge ozze naober Lewie vuur 'm eker daog `ns
oet te laote en ze warner bie te voile." "Good", knigkde Pierre, "good
Bertha. Meh ei deil mos te mich belaove. Laot v'r neet vergete dat 't
erm bies eker daog ei sjoen memeent mot hebbe. Dat het 't waol
verdeend, es `r zoe de gaansen daog eleng ien 't hoes es." "De hebs
geliek Pierre, v'r zallen 't Lewie zegke."

Lewie waor drek akkoerd gegaange: "Nei vuur zoe honneke doon ich
dat met plezeer en met dat sjoen memeent per daog }comp 't ouch waol
ien orde." Bertha heur hert waor haos gesjmoolte.
Wie ze \fort waore laachde Lewie `ns vaals en moompelde ien z'nne
bitord: "Jao menneke, de laij eker muerge wakker bletsje en op de sjtOp
sjiete, v'r zalle dich, knynsrekel."
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De vekaansie witor sjoen, 't wer waor good en de berichte uiiver 't
honneke gerOssjtellend. Pierre ammezeerde zich oUch hi! good. Eleng den
eine kier wie `r effe de zie waor ien gegaange, z'n brookspiepe opgerold.
"Heeft u uw benen in het gips?", haw zoe `nnen Hollense balenger,
broen vaan oonder tot boeve, aon 'm gevraog. `r Waor 'm al geklipseerd
vuur Pierre 'm eng haw kenne oetdruge.

Nao viertien daog, daog die Bertha zoonder honneke toch waol laank
waore gevalle, kaome ze roond 'n oor of dry sjnones de sjtraot ien vaore.
Tiengenuilver hon hoes waor e wejke en ien dat wejke sjtoUng Lewie de
't honneke bie z'nne sjtuts vas haw en 'm met 'n enorm vites roond
sjlyngerde. "Huelp, huelp!", kegkde Bertha, "es 't de ien de hol
gesjidoge?" 't SjproUng oet d'n oto en al loiipenterre sjriewden 't op
Lewie: "Hebs te de kop los? Wat bis tich met 't honneke aon 't doen?"
"Ich mos 'm toch eker daog `ns bly maoke", braach Lewie gechtenterre
droet. "Mejns dich dats t'm dao bly met maks?" "Ja, fleet noe, meh
waach mer 'its tot ich 'm dalik los laot."

Gilles Jaspars
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Historie

Nieuws over de oude archieven van het graafschap Gronsveld

Een stille kamer van het kasteel van Gronsveld met daarin een aantal
kisten met documenten. Zo ongeveer moeten we ons de opslag van de
Gronsveldse archieven in 1717 voorstellen. Tussen 17 juli en 3 november
van dat jaar werd de inhoud van die kisten in zes listen beschreven. De
verdere context van de inventarisatie is onduidelijk: we weten niet door
wie, in wiens opdracht en waarom de stukken werden geInventariseerd.
Maar de lijsten zijdinteressant omdat ze een inzicht geven in de
opberging, de omvang en inhoud van de Gronsveldse archieven van dat
moment. Ze vermelden ook materiaal dat later verloren is gegaan.
De documenten bevonden zich in grote en kleine kisten: 'eine bonte
treug' (een bont beschilderde kist), `ein kleines bontes schachtlein' (een
kleine bonte doos), 'eine kleine schwartze kist', 'een vierkantige braune
kist' en '1 kleinere verhoebene (waarschijnlijk op pootjes staande)
schwartze kist' en een '4 kantige treuge'. Alles lag door elkaar. Erg
diepgaand was de inventarisatie niet. De samensteller van de lijsten heeft
de opschriften van registers, bundels, pakketten en losse oorkonden
overgenomen, maar veel verder reikte zijn interesse niet. Aanduidingen
van onderwerp of namen van personen zijn dikwijls vaag of ontbreken
zelfs volledig. Hetzelfde geldt voor de datering van het materiaal. Be-
schrijvingen als 'alderhand correspondens schreibens' en 'alte brief und
auslagen' brengen ons niet veel verder. Over sommige stukken had de
"archivaris" een duidelijk oordeel: 'brief daeraen wenig gelegen', 'brief
weniger importantie'of 'brief weniger nutzen'. Soms schortte hij zijn
mening op en tekende aan dat de bundel te zijner tijd nog eens moest
worden bekeken. Niettegenstaande deze beperkingen valt er toch nog
veel informatie uit de lijsten te halen, zeker wanneer men bepaalde
namen vanuit een andere context kent. Zo waren bijvoorbeeld de heren
Haesebard en Veucht, over wie meermalen wordt gesproken, advocaten
die eind zeventiende eeuw veel werkten voor de weduwe en kinderen
van Justus Maximiliaan van Bronckhorst. Ook plaatsnamen als Rimburg,
Eberstein (in Schwaben) of Alpen (bij Xanten aan de Nederrijn) klinken
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bekend in de oren, omdat de familie Van Bronckhorst Batenburg daar
lange tijd bezittingen had.
Het gros van de stukken dateerde (zoals ook mocht worden verwacht)
uit de late zestiende en uit de zeventiende eeuw, maar ook oudere docu-
menten, teruggaand tot 1375, waren in beperkte mate aanwezig. Even
gevarieerd was de inhoud: correspondentie van de leden van de grafelijke
familie, procesdossiers, boekhouding en rekeningen, kortom het gebruike-
lijke materiaal dat in dit soort familie-archieven wordt aangetroffen.
Zoals reeds vermeld betrof het niet alleen Gronsveld, maar ook andere
plaatsen waar de familie Van Bronckhorst Batenburg bezittingen had of
stukken betreffende militaire functies en betrekkingen van Gronsveld met
het Duitse Rijk.
Behalve de familiepapieren van Bronckhorst Batenburg stonden er
minstens twee kisten die gevuld waren met de documenten van de drie
schepenbanken binnen het graafschap, te weten Heugem, Gronsveld en
Honthem. Zo worden van Gronsveld registers genoemd vanaf 1580, van
Heugem vanaf 1597 en van Honthem vanaf 1615. Duidelijk komt naar
voren dat deze schepenbanken aanvankelijk een aparte administratie
voerden. Pas tegen het einde van de 1 7e eeuw werden de werkzaamhe-
den zoveel gecombineerd dat er allengs alleen nog maar van een
schepenbank voor het hele graafschap kan worden gesproken.Verder
wordt melding gemaakt van gemeenterekeningen, (soms dikke) proces-
dossiers en een voornamelijk 16e eeuwse boekhouding van de cijnzen en
renten die aan de graaf moesten worden afgedragen. De omvang van het
totale archief laat zich op grond van bovengenoemde beschrijvingen
moeilijk schatten, maar waarschijnlijk moet toch aan vier tot vijf strek-
kende meter worden gedacht.
Gronsveld moet overigens niet de enige plaats zijn geweest waar zich
grafelijke archieven bevonden. De graven Van Bronckhorst leidden - bij
wijze van spreken - een min of meer zwervend bestaan langs verschil-
lende huizen en kastelen. Behalve met inboedel werd op die reizen ook
met archieven gesleept. Zo valt aan te nemen dat een aanzienlijke hoe-
veelheid archief ooit heeft berust in kasteel Rimburg. In dit slot, thans bij
het dorpje Rimburg net op Duits gebied gelegen, hadden de heren van
Gronsveld vanaf omstreeks 1400 hun hoofdverblijf. Na de verkoop van
Rimburg in 1640 zal een deel van de familiepapieren wel zijn meegeno-
men, maar er bleven ook stukken achter. Erg veel daarvan is in het
huidige archief van Rimburg niet meer bewaard, maar van dat weinige is
voor Gronsveld wel erg belangrijk de originele oorkonde uit 1498 waarbij
roomskoning Maximiliaan, Gronsveld tot rijksbaronie verheft.
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Behalve Rimburg zijn er nog een aantal plaatsen die als bewaarplaats
voor archieven in aanmerking komen, zoals de Gronsvelder Hof in Keu-
len (waar de echtgenote van Justus Maximiliaan van Bronckhorst
woonde), en het kasteel van Sanem bij Luxemburg, de residentie va de
laatste mannelijke telg van de familie, Johan Frans van Bronckhorst en
zijn (tweede) echtgenote Maria Anna, gravin van Torring Jettenbach.
Na het overhjden van Johan Frans in 1719 brak voor Gronsveld een
moeilijke tijd aan. Zijn weduwe hertrouwde met graaf Claude Nicolas
van Arberg Valengin, een man die zich zeer weinig aan Gronsveld gele-
gen liet liggen en er zelden of nooit is geweest. Claude Nicolas, meestal
verblijf houdend te Sanem bij Luxemburg, verpachtte het bestuur over
Gronsveld aan een zekere Francois Gathoye, die met zijn familie jaren-
tang de bevolking terroriseerde en afperste. Maar niet alleen Gathoye
maakte zich gehaat. Ook de graaf Van Arberg was in Gronsveld niet
zeer geliefd. Men vertelt dat bij zijn overlijden in 1731 in Gronsveld niet
eens rouwplechtigheden werden gehouden. Claude Nicolas werd opge-
volgd door zijn dochter Maria Josepha, die echter vanwege haar
minderjarigheid onder voogdij kwam van haar oom Ignaz Felix Joseph
graaf van Toning Jettenbach in Beieren, met het stadsbestuur van Aken
als toeziend voogd. Dit bestuur op afstand bood natuurlijk uitstekende
kansen voor lokale bestuurders met slechte bedoelingen, zoals de cor-
rupte grafelijke rentmeester Matthias Oligschlagers, die het kasteel en de
domeinen meer ten eigen nutte dan die van zijn meester aanwendde.
Gravin Maria Josepha van Arberg trouwde in 1746 met haar neef
Maximiliaan Emmanuel graaf van Torring Jettenbach, maar het huwelijk
eindigde reeds in 1754 door de dood van Maria Josepha. Maximiliaan
Emmanuel nam nu zelf het bestuur over Gronsveld over. Kort tevoren
had hij een vertrouweling, de Beierse jurist Joseph Anton Priimmer, als
gevolmachtigd commissaris naar Gronsveld gestuurd. Pri_immer beschrijft
uitvoerig in brieven naar zijn superieuren in Munchen welke wantoestan-
den.hij aantrof. Zeker is dat tientallen jaren van corruptie en slecht
bestuur in de eerste helft van de achttiende eeuw tot een grote admini-
stratieve chaos hadden geleid en hun uitwerking op de archieven niet
hadden gemist. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. Van het ge-
drukte landrecht van Gronsveld uit 1671 kon nog slechts met moeite een
beduimeld exemplaar worden teruggevonden, zodat Priimmer zijn superi-
euren alleen nog rnaar een tekst in handschrift kon sturen. Grote proble-
men deden zich voor bij het op orde brengen van de grafelijke financien.
De graaf had recht op diverse belastingen zoals keurmeden (een bepaald
soort successierecht), leenrechten, erfpachten, gewone pachten en
8

Joseph August 1, graaf van Toerring-Gronsveld, de laatste graaf die over
Gronsveld heeft geregeerd.

renten. Maar op welke goederen drukten die lasten? De oude kasboeken
waren onvolledig en het ontbrak aan een kadaster, aan de hand waarvan
belaste percelen konden worden geklentificeerd. Priimmer klaagde steen
en been over bet vele werk dat het bijeensprokkelen van informatie met
zich meebracht. In geval van blijvende hiaten zat er niets anders op dan
helemaal opnieuw te beginnen. Maar zijn energie werd beloond. Uitein-
delijk wist hij een voor die tijd zeer betrouwbaar systeem van grond-
boekhouding met bijbehorende kaarten op te zetten, dat in de streek
nauwelijks zijns gelijke kende.
Priimmer wist dus uit ervaring de waarde van een goede administratie te
schatten. Maar waakzaamheid bleef geboden om alles bij elkaar te
houden. Zo kwam in 1762 een heel pakket stukken over Slenaken, dat
vroeger Gronsvelds bezit was geweest, door toedoen van een zoon van
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schout Lebens, uit het archief van Gronsveld bij de paters van Hoogcruts
terecht. Werd het ontvreemd? We weten het niet. Dit materiaal werd in
1987 bij de inventarisatie van het archief van Hoogcruts, dat bij het
Rijksarchief Limburg berust, ontdekt. Waarschijnlijk heeft Lebens n g
meer meegenomen, want recent zijn bij inventarisatie van het archief van
de schepenbank Slenaken opnieuw stukken uit het grafelijk Gronsveldse
archief ontdekt, onder andere tot dan onbekende correspondentie van
graaf Justus Maximiliaan van Bronckhorst uit de eerste helft van de
zeventiende eeuw.

Prtimmer en sedert 1778 zijn secretaris en latere opvolger Wolfgang
Zollner deden niet alleen veel moeite om de administratie van Gronsveld
op orde te brengen, met Munchen onderhielden zij een regelmatige en
uitvoerige, om niet te zeggen omslachtige, briefwisseling over alles
waarvan zij dachten dat voor Munchen wetenswaardig was. En dat ging
over belangrijke bestuurszaken, maar ook over roddels en alledaagse
dingen die voor de inwoners van Gronsveld vanzelfsprekend waren, maar
waar men in Munchen geen flauw idee van had. Formed l verliep die
correspondentie tussen de graaf en zijn commissaris in Gronsveld, maar
feitelijk werden de zaken in Munchen behandeld door secretarissen
binnen de grafelijke kanselarij, de centrale in Beieren van waaruit de
grafelijke domeinen werden bestuurd. Aangezien Prtimmers broer ook
grafelijk secretaris was, sloop er ook nog wel prive-correspondentie van
beide broers tussendoor. In de kanselarij werden ook weer de uitgebreide
antwoorden en aanwijzingen voor Gronsveld opgesteld. Deze ambtelijke
ijver leidde derhalve aan twee kanten tot een aanzienlijke
archiefproductie - soms zelfs in duplo - met een schat aan gegevens die
men gewoonlijk niet zo snel in archieven aantreft. De informatiever-
strekking verliep overigens niet alleen via correspondentie. Zo werd
omstreeks 1780 een set van de Gronsveldse kadasterkaarten naar
Munchen gezonden, opdat men zich daar ook een visueel beeld van die
buitenpost in het noorden kon vormen.
In Gronsveld zelf verliepen de zaken nu aanzienlijk ordelijker dan voor-
heen. De punctualiteit van Prtimmer en Zollner miste ook zijn effect niet
op de administratie van rentmeester Johannes Franciscus Josephus
Lebens, overigens een zwager van Prtimmer. Na het overlijden van
zowel Lebens als Phil-rimer in 1782, mocht Zollner van de graaf de
functies van commissaris en rentmeester van Gronsveld combineren. Vijf
jaar later huwde hij met Agnes Petermans, de weduwe van rentmeester
Lebens.
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Redelijk geordend werd ook de registratie bij de schepenbank bijgehou-
den. Aan de knoeierijen in de registers, vroeger niet ongebruikelijk, was
door Zollner een einde gemaakt. Het secretariaat van de schepenbank
lag in handen van Johannes Godefridus Lebens, een neef van de rent-
meester.
Waar de Gronsveldse archieven in die tijd werden bewaard, blijft enigs-
zins onduidelijk. Rentmeester Lebens woonde met zijn echtgenote Agnes
Petermans in Gronsveld. Hun huis, thans Rijksweg 91, was redelijk
geschikt voor de opberging van de administratie. Priimmer, Zollner en
secretaris Johannes Godefridus Lebens verbleven meestal in Maastricht.
Ongetwijfeld vond daar een deel van het schrijfwerk plaats. Het
gerechtslokaal in het schepenhuis, thans Rijksweg 72, en het kasteel
waren wegens bouwvalligheid als kantoorruimte volstrekt onbruikbaar.
De komst van de Franse revolutie, beginnend met een inval van Franse
legers in november 1792 en uitmondend in de annexatie van het Maas-
gebied bij Frankrijk op 1 oktober 1795 had voor de Gronsveldse archie-
ven verstrekkende gevolgen. Oorlogen leverden altijd al gevaar op voor
archieven, maar meer dan vroeger hadden deze bezetters een bijzondere
belangstel ling voor de administratie van hun voorgangers. Zo moesten de
door de Fransen nieuw ingestelde rechtbanken en het kadaster kunnen
terugvallen op de papieren van de opgeheven schepenbanken. De doop-,
trouw- en begraafregisters van de pastoors werden voor hetzelfde doel
gebruikt bij de invoering van de burgerlijke stand. Anderzijds verschaften
die archieven ook belangrijke informatie over de eigendommen van
vroegere heersers of opgeheven kloosters en kapittels, die aan de staat
vervielen. Beslaglegging op documenten was daarom een van de eerste
maatregelen die werden genomen door speciaal daartoe aangewezen
Franse commissarissen die in het kielzog van het leger meetrokken.
Ook van het voormalig graafschap Gronsveld viel naar verwachting een
rijke buit aan archieven binnen te halen. Op 1 mei 1801 verscheen vrede-
rechter Wilhelmi van het kanton Eijsden, gesecondeerd door twee assis-
tenten, bij burgemeester Bouchoms van Gronsveld, voor een vergadering
met drie gewezen schepenen van Gronsveld en ex-secretaris Johannes
Godefridus Lebens. Op de vraag waar zich de archieven van de
schepenbank bevonden, verwees Bouchoms de heren naar Agnes Peter-
mans, de echtgenote van de laatste commissaris Wolfgang Zollner. Deze
vertelde dat haar man met de keizerlijke troepen over de Rijn was ge-
vlucht. Van archieven wist ze niet veel. Alleen toen in 1792 Franse
soldaten Gronsveld hadden bezet, waren alle papieren van de schepen-
bank naar een kamer in het kasteel gebracht. Vervolgens hadden de
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militairen het archief uit het raam gegooid en verbrand, zoals hun com-
mandant ongetwijfeld nog kon bevestigen.
Het enige schepenbankarchief waar de Fransen de hand op konden
leggen waren de stukken die ex-secretaris Lebens nog thuis had, in de
Maastrichter Brugstraat in Maastricht. Dit materiaal werd verzegeld en
overgebracht naar de voormalige proosdij van Sint-Servaas, gelegen aan
het Sint-Servaasklooster in Maastricht. Daar zetelde de zogenaamde
triagecommissie, die belast was met het sorteren van de tientallen in
beslag genomen archieven. Op 30 juli 1801 openden de leden van de
commissie de verzegelde documenten bij ex-secretaris Lebens en troffen
drie registers en vier bundels met processtukken van Gronsveld aan, een
schamele oogst. Uit de op 17 september 1801 daarvan gemaakte be-
schrijving blijkt dat alle stukken slechts betrekking hadden op de periode
1788 -1796, dus de recente administratie. Via de latere bewaarplaats in
de arrondissementsrechtbank in Maastricht zijn deze documenten
streeks 1880 overgedragen aan het Rijksarchief Limburg.
Na de inlijving van het Maasgebied bij Frankrijk in het najaar van 1795
trad de Franse staat in de rechten van de vroegere overheden en kreeg
daarmee ook de beschikking over hun eigendommen. Wat de staat zelf
niet nodig had, werd als zogenaamd nationaal domein te gelde gemaakt.
Door deze wisseling kon Frankrijk dus aanspraak maken op de
Gronsveldse bezittingen van de graven van Torring Jettenbach. Voorlopig
ging men ec'nter niet verder dan inbeslagname, want formeel moest met
het Duitse Rijk, waartoe de Torrings behoorden, nog definitief vrede
worden gesloten. Duidelijkheid kwam pas toen het Duitse Rijk in 1801
alle gebied ten westen van de Rijn aan Frankrijk afstond en vervolgens
op 25 februari 1803 de schade die Duitse vorsten daardoor hadden
geleden, compenseerde met de goederen van opgeheven Duitse kloosters
en geestelijke vorstendommen. De graaf van Torring ontving als vergoe-
ding voor het verlies van Gronsveld de abdij Gutenzell, gelegen in het
grensgebied van het tegenwoordige Beieren en Baden-Wfirtenberg.
Inmiddels waren de ambtenaren van de domeinen in het departement
Nedermaas, waartoe Gronsveld nu behoorde, begonnen met een inventa-
risatie van de bezittingen van de vroegere graven. Bij gebrek aan docu-
menten bleek dat een moeizaam werk en de spaarzame mondelinge
inlichtingen leverden - zoals te verwachten viel - niet veel op. Het was
dus belangrijk alsnog de beschikking over de door commissaris Zollner
meegenomen archieven te krijgen. Op 17 mei 1803 wendde de prefect
van het departement Nedermaas zich tot burgemeester Bouchoms van
Gronsveld. Kon die misschien meer achterhalen? Maar helaas, de burge-
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meester wist slechts wat al bekend was: Zollner was in 1792 met
medeneming van de archieven naar Miinchen vertrokken en soldaten
hadden de stukken van de schepenbank uit het raam van het kasteel
gegooid. En hoewel de prefect de zaak op het hoogste niveau brach(
namelijk bij de Minister van Binnenlandse Zaken in Parijs, moest ook
deze voorlopig met dit resultaat genoegen nemen.
Burgemeester Bouchoms dacht het evenwel over een andere boeg te
kunnen gooien en schreef op 14 januari 1804 een nogal stroperig briefje
aan de graaf van Torring, door hem - inmiddels zeer toepasselijk - `rege-
rend graaf van Gutenzell' genoemd. Hij betoogde dat door het ontbreken
van archieven processen tussen inwoners van Gronsveld dreigden te
ontstaan en dat moest de graaf, die toch altijd het beste met Gronsveld
voor had gehad, wel erg aan het hart gaan. Men had dus de archieven
dringend nodig. Of Zijne Excellentie maar wilde voldoen aan dit gerecht-
vaardigde verzoek en er voor zorgen dat de papieren die de inmiddels
overleden Zollner had meegenomen, werden geretourneerd. Het ant-
woord uit Munchen was zowel ontwijkend als bestraffend. Alle stukken
waren uitstekend bij de graaf bewaard, maar ze bevatten geenszins wat
Bouchonts dacht. Wanneer de Franse regering meende aanspraak te
kunnen maken op bepaalde documenten, dan was de graaf graag bereid
daar via de Franse gezant in Munchen gehoor aan te geven. Maar waar
haalde de burgemeester de onbeschaamdheid vandaan om te vragen of
de graaf aan een verzoek wilde voldoen? Zo'n uitdrukking gaf geen pas,
en in dit geval al helemaal niet, omdat de de graaf nog altijd zat te wach-
ten op een brief van de burgemeester over de afhandeling van de nala-
tenschap van commissaris Zollner. Daarmee was de toon uiteraard
gezet. Pogingen van de Franse minister van Buitenlandse Zaken om via
de gezant in Munchen nog iets los te krijgen, liepen op niets uit. De door
Zollner meegenomen archieven waren en bleven tot op de dag van
vandaag in Munchen.

let voorgaande is de weergave van de gebeurtenissen, zoals zich die
aan de hand van de briefwisseling laten reconstrueren. Toch behoeft
deze versie enige nuancering en aanvulling. Na de vlucht van Zollner
bleef zijn echtgenote Agnes Petermans achter in Gronsveld. Haar kinde-
ren uit het eerste huwelijk met rentmeester Johannes Franciscus
Josephus Lebens woonden in Maastricht, Gronsveld en Luik. Alleen haar
jongste zoon was zijn stiefvader gevolgd naar Beieren, waar hij ook een
Beierse schone trouwde en waar in 1800 hun eerste kind werd geboren.
Kort na het overlijden van Wolfgang Zollner stierf Agnes Petermans op 8
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september 1803 in Gronsveld en haar nalatenschap viel toe aan haar
kinderen. Nazaten daarvan, wonende te Eijsden, hebben omstreeks 1900
ongeveer twee meter Gronsvelds archief, samen met een portefeuille
familiepapieren, aan het Rijksarchief Limburg geschonken. Het blijkt
daarbij te gaan om een mengeling van archieven van de schepenbank,
van de rentmeester, van de familie Van Bronckhorst Batenburg en van
Zollner persoonlijk, waarbij het leeuwendeel uit de achttiende eeuw
dateert. Het lijdt wel geen twijfel dat deze papieren afkomstig zijn uit het
huis van Zollner en Agnes Petermans en dat het gaat om materiaal
waarvan zij het bestaan tegenover vrederechter Wilhelmi en burgemees-
ter Bouchoms in 1801 heeft verzwegen. Slechts een enkeling als histori-
cus baron Chestret de Haneffe, die in 1875 een franstalige geschiedenis
van Gronsveld publiceerde, was \to& de overdracht aan het Rijksarchief
op de hoogte van het bestaan van deze archieven.
Samen met de stukken die ex-secretaris Lebens al omstreeks 1800 had
ingeleverd, waren door de schenking van de Erven Lebens de
Gronsveldse archieven in het Rijksarchief weer verenigd. Recent werd
daarvan een inventaris samengesteld, die thans in getypte vorm bij het
Rijksarchief ter inzage is en in digitale vorm te raadplegen is op de
website van Rijksarchief Limburg. Voorlopig zijn daarbij nog buiten
beschouwing gebleven de al eerder genoemde ontdekte stukken nit
Gronsveld, die in de achttiende eeuw aan het archief van Slenaken
werden toegevoegd.

Blijft nog over het Gronsveldse archief dat door Zollner is meegenomen
naar Munchen. We hebben al gezien dat de graaf van Torring Jettenbach
ongenegen was papieren terug te sturen. Toen Gronsveld in 1803 defini-
tief voor hem verloren ging, leidde dit voor onze streken zo belangrijke
historische materiaal binnen het grote conglomeraat van grafelijk Torring
Jettenbachse archieven een tamelijk onopvallend bestaan. Samen met
andere grafelijke archieven, in totaal 115 strekkende meter, die zich in
het zogenaamde Torringpalais in Munchen bevonden, werden de
Gronsveldse stukken omstreeks 1870 door de historicus Sigmund Riezler
geordend. Alle stukken werden verdeeld volgens de plaats waarop ze
betrekking hadden, waarbij iedere plaats met een hoofdletter werd
aangeduid. Voor het onderdeel Gronsveld, ongeveer tien strekkende
meter, werden de letters M en MM gereserveerd. Dit is de ordening die
thans nog wordt gebruikt. Helaas zijn de door Riezler gemaakte beschrij-
vingen weinig gedetailleerd en soms slordig, zodat de bruikbaarheid van
zijn werk beperkt is. Een ander manco is dat hij de oorspronkelijke
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Gronsveldse archieven heeft vermengd met de administratie die in de 18e
eeuwse grafelijke kanselarij in Miinchen werd gevoerd.
De stukken die zich tot 1935 in het Torringpalais (Karolinenplatz 4)1
bevonden, belandden vervolgens in een villa in de Mtinchense voorstad
Bogenhausen en werden tenslotte in verband met de oorlog overgebracht
naar het kasteel Winhoring. Van daaruit werden in 1962 de archieven
door Carl Theodor graaf TOrring Jettenbach aan het Beierse
Hauptstaatsarchiv Munchen in bewaring gegeven, welke bewaargeving
wegens organisatorische veranderingen in 1977 werd omgezet in een
nieuwe overeenkomst tussen het Staatsarchiv Miinchen en Hans Veit
graaf Torring Jettenbach, de huidige eigenaar van het archief.
Voor 1962 werden de Gronsveldse stukken nauwelijks geraadpleegd.
Slechts een enkeling, zoals de bij het Rijksarchief Limburg werkzame
archivaris J.M. van de Venne bezocht in 1922 Miinchen om er at'schrif-
ten te maken van de zogenaamde Gronsveldse leenboeken. De
bewaargeving in 1962 aan een archiefdienst van de overheid vergrootte
weliswaar de toegankelijkheid, maar voor genteresseerden in de
Gronsveldse historic bleef Munchen ver weg. Toch werden vanaf de
jaren zestig verschillende `archiefreizen' naar Mlinchen ondernomen.
Het fotokopieerapparaat maakte het daarna mogelijk om ook op beschei-
den schaal reproducties te vervaardigen. Dit heeft interessant materiaal
opgeleverd, dat ook regelmatig voor publicaties over Gronsvelds verleden
is gebruikt. Toch hadden deze reizen uiteindelijk een beperkt rendement.
De gebrekkige inventaris maakte een gerichte zoektocht naar bepaalde
gegevens lastig. Daarnaast kostte het systematisch doornemen van dikke
pakken papier, voor het grootste deel beschreven met het moeilijk lees-
bare Duitse gotische handschrift, zeer veel tijd. Tenslotte was het luk-
raak kopieren van stukken erg duur, terwijl de houdbaarheid van kopieen
beperkt was.
Om die reden bestond bij genteresseerden in de geschiedenis van
Gronsveld reeds lang de wens om ook in de eigen regio de beschikking te
krijgen over de informatie uit het Gronsveldse archief in Miinchen. De
beste methode daarvoor was het vastleggen op microfilm, die bij goede
bewaring niet alleen duurzaam is, maar ook een uitstekende basis vomit
voor digitalisering. Aangezien het om circa tien strekkende meter gaat,
waren met deze verfilming ook aanzienlijke kosten gemoeid. Bovendien
was ook voorbewerking ter plekke in Miinchen noodzakelijk, zoals
paginering en sortering.
In het voorjaar van 2001 werden door Grueles de nodige contacten
gelegd met het Staatsarchiv Munchen, waar de directeur alle medewer-
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king toezegde, onder andere bij het zoeken naar een bedrijf dat het
filmwerk aankon. Zeer belangrijk was zijn bemiddeling bij het verkrijgen
van toestemming van de huidige eigenaar van het archief, Hans Veit
graaf van Torring Jettenbach. Aangezien het archief nog altijd particulier
eigendom is, was die toestemming zeker niet vanzelfsprekend. Daarnaast
moest ook de financiering van het project worden geregeld. Grueles vond
de nodige subsidienten om het project financieel mogelijk te maken: de
provincie Limburg, de (betrokken) gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem,
Maastricht, Margraten en Vaals, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de
Rabobank. De Miinchense archieven zijn niet alleen belangrijk voor
Gronsveld maar voor heel Zuid-Limburg.
De films zullen dan ook worden overgedragen aan het Rijksarchief
Limburg, waar zich niet alleen de rest van de oude Gronsveldse archie-
ven bevindt, maar waar ook de mogelijkheden aanwezig zijn voor raad-
pleging en het maken van reproducties. Vanuit het Rijksarchief Limburg
wordt ook de verdere coordinatie van het project geleid.
Inmiddels heeft een reis naar Munchen plaatsgevonden om het materiaal
voor verfilming gereed te maken. Zonder hierbij verder op de inhoud van

Gilles Jaspars en Jacques van Rensch aan het werk in het archief in
Munchen.
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het archief in te gaan, was het bijzonder verassend te moeten constate-
ren dat er toch nog behoorlijk veel materiaal uit de zeventiende en begin
achttiende eeuw, de tijd voar de komst van de graven van Torring
Jettenbach, aanwezig is. De bronnen voor de oudere Gronsveldse 0-
schiedenis zijn dus rijker dan we aanvankelijk op grond van de wat
sombere berichten van commissaris Priimmer moesten geloven. Verder
worth goed duidelijk dat Zollner bij zijn vlucht in 1792 overhaast te werk
is gegaan en zonder veel nadenken heeft ingeladen wat onder handbereik
lag. Immers van bepaalde dossiers blijkt nu de helft in Munchen te liggen,
terwijl de andere helft via de schenking Lebens in het Rijksarchief
terecht is gekomen.
Rond de jaarwisseling 2001/2002 was ongeveer 2/5 deel verfilmd, naar
verwachting zal de afronding in de zomer 2002 plaatsvinden. Na de
afronding van het project zal daar in Grueles nog nader op worden
teruggekomen. Daarmee zullen na twee eeuwen de archieven van het
oude graafschap Gronsveld weer op een plek in samenhang bestudeerd
kunnen worden.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat tijdens de werkzaamheden in
Munchen de medewerkers van Grueles kennis hebben gemaakt met de
huidige eigenaar van het archief, Hans Veit graaf van TOrring
Jettenbach. Hij toonde zich als nazaat van de vroegere graven van
Gronsveld bijzonder geInteresseerd in de rol die zijn voorouders in het
graafschap Gronsveld hebben gespeeld en heeft kenbaar gemaakt in juni
van dit jaar Gronsveld te willen bezoeken.

Jacques van Rensch
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Ich sjrief mich

Arnold

Van de voornaam Arnold. Deze naam is ontleend aan het Germaanse
"Am-Walt" dat "als een adelaar heersend" betekent.

Baay

Ontleend aan het Middelnederlandse "Bay": roodbruin, roodbruin paard.
Vergelijk het woord "baj" voor "paard" in het Gronsvelds en "Beyaert" in
"het ros Beyaert". Verwante namen zijn o.a : Baey, Baeye en Baeijst.

Bastian

Afgeleid van de voornaam Sebastianus, een Griekse naam die "de verhe-
vene, de eerwaardige" betekent. Verwante namen zijn: Bastiaens,
Bastiaensen, Bastjaans, Bastien en Bastin.

Biermans

Van bierdrinker of van de beroepsnaam voor de bierhandelaar. Verwante
namen zijn: Bierman, Birman en Bierreman.

Bischoff

Duitse variant van de Nederlandse familienaam Bisschops. Deze naam
werd ontleend aan de atbeelding van een bisschop die om welke reden
dan ook op een uithangbord werd afgebeeld.

Blom

Bij de verklaring van deze naam bestaan er vier mogelijkheden: 1. Vroe-
ger, toen er nog geen huisnummers bestonden, waren veel huizen voor-
zien van een gevelsteen of uithangbord. Van lieverlee namen de bewo-
ners van het pand dan de familienaam aan die correspondeerde met de
afbeelding op het bord of op de steen. Bloemen kwamen in alle soorten
voor, zowel op uithangborden als op gevelstenen. 2. Bijnaam voor een
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voortreffelijk persoon. 3. Beroepsbijnaam voor een tuinier. 4. Afgeleid
van de Germaanse vrouwennaam Bloma. Verwante namen van de naam
Blom zijn: Bloemen, Bloem, Blomen, Blomme en De Blomme.

Boon

Voor de betekenis van deze naam bestaan twee mogelijkheden: 1. Afge-
leid van de heiligennaam Bonifatius. 2. Beroepsbijnaam voor een bonen-
planter of bonenkweker. Verwante namen zijn o.a.: Boone, Boonen,
Bonen, Boons, Boens en Boenne.

Bosch

Deze naam verwijst, zoals tal van andere namen, naar veld- en
perceelsnamen. Verwante namen zijn: Van den Bosch, Van Bosch, Van
den Busse, Van den Bussche en Vandenbussche.

Bouwens

Twee mogelijkheden: 1. Afgeleid van de voornaam Boudewijn. 2. Afge-
leid van de voornaam Bavo. Verwante namen zijn o.a: Bauwens,
Baweins, Bouweins en Bauvens.

Broek, van de

Afgeleid van het toponiem Broek: moeras. Van de tientallen varianten
noemen we: Van Broeck, Van den Brocke, Van den Broucke,
Vambrouck, Wandebrouck en Wannebrouck.

Caelen

De naam Caelen is afgeleid van de koosnaam Kal(le). Verwante namen
zijn CaIs, Kaelen en Krol(I). In 1807 trouwt Gilis Caelen in Rijckholt met
Maria Elisabeth Willems. Hij was afkomstig uit Herkenrade.

Caron

Afgeleid van het Picardisch/Franse "verkleinwoord voor "car/char":
wagen. Caron was de beroepsbijnaam voor de voerman. Verwante
namen zijn: Carot, Caro, Carroot, Charot, Sarot en Sarro.

Cathalina

Als de naam van Italiaanse oorsprong is, is hij waarschijnlijk afgeleid van
een woord dat kastelein, kasteelheer, slotvoogd of herbergier betekende.

Consten

Deze familienaam is afgeleid van de voornaam Constantijn.

Damen

Afgeleid van de voornaam Adam. Verwante namen zijn: Daemen,
Daems, Dahmen, Dams, Dohmen, Doomen, Daumen en Doumen.

Deurloo

Afgeleid van het Oud-Franse "dorelot": haarlok op het voorhoofd van
mannen. Verwante namen: Dorelot, Duerlo en Duerloo.

Dresens

Afgeleid van de voornaam Andreas, in het dialect Dries of Drees. Van
deze familienaam bestaan tat van varianten. We noemen er enkele:
Andriessse, Andry, Driehsen, Driessen, Drese, Draise, Dreize, D'Andrea
en Drewes.

Eerlingen

Afgeleid van de plaatsnaam Erlingen in Beieren. Verwante namen zijn:
Erlingen, Erlinger, Eerling(s) en Erlings.

Froger

Van de Romaanse variant op de Germaanse voornaam FrOda (wijs). Een
verwante vorm is Froget.

Gorissen

De naam Gorissen is een verkorte vorm van Gregorius: Goris, een naam
die at in de 8e eeuw in de Nederlanden voorkwam. Verwante namen zijn:
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Goris, Goiris, Gores, GOrissen, Gorssen en Guerisse.

Groen

Van de kleur groen of, overdrachtelijk, voor iemand die nog onervaren is.
Verwante namen o.a : De Groen, Groene, Groenen.

Heeswijk, van

Ontleend aan de plaatsnaam Heeswijk (Noord-Brabant, Utrecht) of aan
Hezewijk (prov. Antwerpen). Verwante namen zijn: Van Heesewijk en
Van Heseweijk.

Me ens

Twee mogelijkheden. 1. Afgeleid van een Germaanse voornaam met
-mein of -man. 2. Afgeleid van een Germaanse naam: Meginza, Meinza.
Verwante namen zijn: Mens en Mensch.

Ploeger

Beroepsbijnaam van de ploeger. De Noordrijnlandse vorm is pleuger.
Varianten op deze naam zijn o.a: Ploegaerts, Plochaet, Plugers en
Plieger.
22

Tans

In verband staand met de bijnaam van een persoon met vooruit-
springende of opvallende tanden. Verwante familienamen zijn o.a :
Tand(t), (de) Tant, de Tande, Thans, T(h)aens, Taems, Stans.

Voncken

Misschien afgeleid van het Middelnederlandse "Voncke" de beroeps-
bijnaam van de smid naar de vonken bij het smeden. De Duitse variant
Funcke wordt verklaard als een ontlening aan de bijnaam voor een klein,
levendig, opvliegend persoon. De meest positieve verklaring is: de bij-
naam voor een brilj ant en geestig persoon.

Gilles Jaspars



Mondharmonicaclub "The Dio's"

In de tweede wereldoorlog had het verenigingsleven in onze dorpen p
een laag pitje gestaan. Daarna bloeide het weer op. Ook in Rijckholt
werden toen een paar verenigingen opgericht.
Allereerst de toneelclub "Rijckholt Vooruit". Dat werd een bloeiende
vereniging waarvan in de loop der jaren zowat half Rijckholt actief lid is
geweest. Naast het jaarlijks optreden voor de eigen clorpsbewoners in
zaal Doyen ("bie Frenske") werd er ook opgetreden buiten de dorps-
grenzen, zoals in Gronsveld ("bie de Daolekdomers"). Aan deze uitvoe-
ringen gingen uiteraard heel wat repetitie-avonden vooraf. Deze onder-
I inge samenwerking en vooral het plezier dat veel dorpsbewoners daar-
aan beleefden, kwam de gemeenschapszin in ons dorp ten goede.

Toneelclub "Rijckholt Vooruit".
V.I.n.r. onderste rij: Giel Hessels Chrit Houben Pater Joskin Sjel Aarts
Zjeng Ken/s.
Middelste rij: Ber Doyen Remy Hessels Zjef Peters Lyjo Frambach Ber
Houben Mat Doyen Theo Hessels Pierre Peters Zjef Houben Nico Hartman
Bet- Houten Ber Schrijnemaekers.
Bovenste rij: Huub Bessems Loe Naus Sje 1 Bessems Frans Hessels Eddy
Goessens Pieke Houben Ha] Peters Pierre Schrijnemaekers.
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Oprichting "The Dio's"

Om de jaarlijkse uitvoeringen van de toneelclub meer luister bij te zetten
werd een mondharmonicaclub ingehuurd die voor de uitvoering en tijdens
de pauze het geheel muzikaal opluisterde. Deze mondharmonicaclub,
"The National", kwam uit Maastricht en was genoemd naar de gelijkna-
mige confectiefabriek, gelegen aan het Bassin, Huub Bessems, lid van de
toneelclub, was daar werkzaam en tevens lid van deze
mondharmonicaclub.
Omstreeks 1950 heeft hij het initiatief genomen om in Rijckholt een eigen
mondharmonicaclub op te richten met als doel de uitvoeringen van de
toneelclub muzikaal te omlijsten. Er was geen bestuur. De algemene
leiding lag in handen van de initiatiefnemer Huub Bessems. De muzikale
leiding werd in hoofdzaak verzorgd door Chrit Houben.
Deze mondharmonicaclub kreeg de naam "The Dio's". Volgens de
meeste oud-leden waren dit de eerste letters van de slogan: "Door
inspanning, ontspanning." Well icht om de clubnaam meer uitstraling te
geven, werd deze voorafgegaan door het Engelse lidwoord "the".

± 1950. V.1.n.r. onderste rip Remy Hessels Frans van Geleen Pierre Peters
Ber Houben Zje f Peters. Middelste rij: Eddy Goessens Leon van Geleen
Fons Naus. Bovenste rij: Johnny Noya Wiel Peters Chrit Houben Huub
Bessems Sjel Bessems.
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Leden

De club die aanvankelijk slechts uit enkele leden bestond, werd in de loop
der jaren uitgebreid tot ongeveer vijftien leden. Er was nogal wat vet400p
in het ledenbestand, zodat heel wat Rijckholtse jonge mannen lid zijn
geweest van deze club. De club bestond in hoofdzaak uit leden van de
families Bessems, Van Geleen, Goessens, Houben, Naus, Peters, Dassen
en Macheels. In een bepaalde periode zijn er ook twee Ambonezen lid
geweest. Zij speelden gitaar.
Eind jaren vijftig, toen er nogal wat leden waren vertrokken, heeft men
getracht dit verloop op te vangen door een aantal jongeren op te leiden
maar dit werd, zoals hierna zal blijken, geen succes.
Behalve de actieve leden was er ook een ere-lid: Geel van de Weealt
(Geel van Dorus). Naast zijn vele giften schonk hij de club elk jaar een
nieuwe (chromatische) mondharmonica. Een ander fervent supporter en
sponsor was Haj Goessens.

Activiteiten

In de beginperiode vonden de wekelijkse repetities plaats in zaal Doyen.
Na enige tijd werden deze repetities verplaatst naar een kelder, de
voormalige schrijnwerkerij, in het klooster van de paters Dominicanen.
Het voornaamste instrument was de chromatische mondharmonica. Dit is
een mondharmonica met een schuif, waardoor men verschillende toon-
soorten kan spelen. Daarnaast speelde men op een bas-mondharmonica
en een piccolo. Er werd ook op een accordeon, een of meerdere gitaren,
waaronder een Hawai-gitaar, een citer, en in later jaren op een drum
gespeeld. De mondharmonica's werden gekocht bij de Harp in de Spil-
straat te Maastricht.

Er werd ook gezongen. Het repertoire bestond veelal uit destijds bekende
walsen, marsen en cowboyliedjes. Theo Hessels was de zanger die de
meeste liedjes voor zijn rekening nam. Het bekendste was ongetwijfeld
"Weet je niet, weet je niet, weet je niet een vrouw voor mij?". Hij was
toen nog "joonkmaan" en na afloop van het liedje zei hij steevast, overi-
gens zonder resultaat, dat gegadigden zich in de pauze bij hem konden
melden.
Andere bekende nummers waren: "Waterval" (zang Chrit Houben), "s
Avonds als het kampvuur brandt" (zang Fons Naus), " 't Sjtertsje van
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1952. Bij het 50-jarig huwelijk van het echtpaar Joskin-Macheels.
V.I.n.r. bovenste nj: Theo Hessels Chrit Houben Huub Bessems. Onderste
nj: Remy Hessels Fons Naus Zjef Peters Eddy Goessens Sjelke Bessems.

Marieke" (zang Piet Goessens en Remy Hessels), "La Paloma" (piccolo
Willy Goessens), "Zeeman, o zeeman". Hun herkenningslied was
"Cena". Bij het begin van elk optreden werd dit nummer gespeeld en
gezongen:

Wij brengen u ontspanning weer, 'n nieuw amusement,
the Dio's zijn in elk spel bij iedereen bekend.
Wij werken samen, doen ons best en gaan steeds hand in hand,
zo wordt onze meziekskesclub uniek in Nederland.

The Dio's zijn ja steeds paraat,
staan bovenaan in woord en daad.
't Is onze club waar pit in zit,
en dragen fier ons blauw en wit.
Een groot geheel dat maakt ons sterk,
en geeft ons vreugde weer in 't werk.
Zing met ons mee:
The Dio's zijn okee"
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In de beginjaren hadden ze geen eigen uniform. Ze droegen een zwarte
broek, wit overhemd en stropdas. Midden jaren vijftig kregen ze een
uniform, bestaande lit een licht pak met blauwe revers, wit overhemd en
blauwe stropdas. Huub Bessems had de stof van of via zijn werkgever
gekregen en de uniformen zelf gemaakt.

Als er in Rijckholt jets te vieren was, zoals een huwelijk of een 25-jarig
of 50-jarig huwelijk, werd de mondharmonicaclub uitgenodigd dit feest
muzikaal en vocaal op te luisteren. Daarnaast waren zij vaste gasten
tijdens de toentertijd gebruikelijke fancyfairs, niet alleen in Rijckholt maar
ook o.a in Oost-Maarland en Libeek. Als de bejaarden van Rijckholt hun
jaarlijks uitstapje hadden, ging een aantal leden van "The Dio's" mee
voor de muzikale noot. Op kasteel Rijckholt, toen nog in gebruik als
jeugdherberg, werd opgetreden voor de "haasjes". Een keer zijn ze in het

1957. V.1.n.r. bovenste rij: Chrit Houben Loe Naus Louis van Geleen Remy
Hesse/s. Middelste nj: Fons Naus Sjel Bessems Zjiel Dassen. Onderste rij:
Piet Goessens Willy Goessens Huub Bessems Zjeng Macheels Pieke
Houben.

buitenland opgetreden, voor de televisie, die toen nog in de kinderschoe-
nen stond. De BRT, waar Sjel Bessems werkte, had elke zondagmiddag
een muziekprogramma voor amateurs. Dit programma werd vanuit Vise
live uitgezonden.

Einde

Eind jaren vijftig was er een groot verloop onder de leden met als gevolg
dat de mondharmonicaclub werd bedreigd in haar bestaan. Wat de reden
van dit verloop was, is niet duidelijk. Allereerst was de toneelclub opge-
houden te bestaan waardoor de oorspronkelijke doelstelling van de
mondharmonicaclub was komen te vervallen. Ook zal de opkomst van de
tv een rol hebben gespeeld.
Men kreeg toen het idee om een groep jonge jongens, waaronder leden
van de familie Beckers, Scheres, Purnot en Olislagers, op te leiden om
"The Dio's" te redden. Met deze groep werd onder leiding van Piet
Goessens ruim een jaar wekelijks gerepeteerd. Tijdens een optreden in
zaal Doyen werden ze zelfs aan de bewoners van Rijckholt voorgesteld
als de nieuwe lichting van "The Dio's". Helaas hebben zij dit laatste niet
waargemaakt. Dit betekende het einde van de mondharmonicaclub "The
Dio's".
De instrumenten werden daarna sporadisch nog wel eens voor een feest
door oud-leden onder het stof vandaan gehaald. Het drumstel werd nog
een tijdje gebruikt door een nieuwe Rijckholtse groep "The Sunbeams"
Het tijdperk van de "The Dio's" was voorgoed voorbij.

Leon Olislagers
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Streekmuseum
Ruimere openingstijden

In de wintermaanden hebben we niet stil gezeten. Door diverse uitbrei-
dingen en aanpassingen is het een stuk aantrekkelijker geworden om
onze expositieruimte te bezichtigen. Die mogelijkheid was er al, maar
helaas alleen op aanvraag. Daarom willen we dit jaar vaker open zijn:
el ke donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00
uur. Een bezoek is zeer zeker de moeite waard en wordt erg op prijs
gesteld. Dus open: op aanvraag en op donderdag op de genoemde uren.

Wat maog 't zien?

Het afgebeelde voorwerp uit het vorige nummer is een hulpstuk bij een
melkkoker dat verhinderde dat de melk overkookte. Het was een soort
deksel met drie gaatjes.
Gene Erckens had de correcte oplossing. Hij krijgt van onze sectie een
overheerlijke ijstaart, gemaakt van niet-overgekookte melk.

Het volgende voorwerp zal bij velen niet bekend zijn. We verwachten
toch veel reacties, want we hebben een bijzondere prijs te vergeven.
Reacties naar Postbus 36, 6246 ZG Gronsveld of in de brievenbus van
Rijksweg 92.

John van de Weerdt (tel. 043-4085117)
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Natuur

Wandelen langs de Beuk

De boomklever

Tijdens een voorjaarswandeling flitste een vogeltje over het steile voet-
pad dat van de Beuk naar de Grob in de Daor loopt en was meteen in het
niet verdwenen. Het kon niet anders of het had zijn toevlucht genomen in
een spechtengat in een beuk langs het pad.
Na enige tijd kwam de onbekende weer tevoorschijn; het bleek een
boomklever te zijn.
Een bijzonder vogeltje dat enige introductie verdient.
De prachtig gekleurde boomklever is ongeveer zo groot als een mus en
heeft een korte staart. De onderkant is oranje en de boven7ijde blauw-
grijs. In de volksmond wordt hij ook wel "blauwspecht" genoemd. Deze
kleurencombinatie zien we ook bij de ijsvogel, alleen zijn bij deze vogel de
kleuren veel feller.
In het Savelsbos broeden 15 tot 20 paartjes boomklever. Het aantal
broedparen kan zeer sterk varieren. Wetenschappers hebben ontdekt dat
dit te maken heeft met de zogenoemde beurtjaren van beukenbomen. In
sommige jaren dragen beuken in een bepaald gebied geen vruchten (een
beurtjaar). De vogels verlaten dan dit gebied en het volgende broed-
seizoen worden maar zeer weinig boomklevers gezien. Ondanks zijn
opvallende kleuren, zijn het vooral zijn luidruchtige en gevarieerde klan-
ken, die zijn aanwezigheid in het bos snel verraden.
De boomklever is ongelooflijk handig. Hij klimt zowel omhoog als ornlaag
(met de kop naar beneden) langs de stam van bomen. Hieraan heeft hij
zijn naam te danken. Zo zoekt hij naar larven en insecten achter de
schors.
In de koude maanden eet hij vooral beuken- en hazelnoten en de zaden
van dennenappels. De noten klemt hij vast in een schorsspleet en met
zijn krachtige spechtensnavel timmert hij er vrolijk op los. In het Engels
wordt de boomklever "nuthatch" genoemd. Vaak heeft hij een vaste
hakplaats.

De boomklever bij zijn nest in een beuk.

Zo'n pick, waar de resten van de noten op de grond liggen, wordt ook
wel "smidse" genoemd.
De boomklever is een echte doe-het-zelver, want naast timmerman is hij
ook een volleerd metselaar. Voor zijn nest maakt hij vaak gebruik van
een oud spechtennest. Omdat de ingang te groot is en dus niet veilig
tegen uilen en marters, metselt de boomklever het gat bijna dicht. Net als
de zwaluw verzamelt hij modder die, vermengd met speeksel, verandert
in een keiharde specie. De boomklever metselt zolang tot het gaatje zo
klein is dat hij er precies doorheen kan.
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Planten btj de Beuk

"Het Savelsbos is rijker dan de Keukenhor stond in 1996 vetgedrult in
een landelijk dagblad.
Ik denk het ook. Het bos herbergt door zijn kalkhoudende bodem een
schat aan zeldzame planten, die alleen hier of nog slechts op een beperkt
aantal andere plaatsen in Zuid-Limburg voorkomen.

Op het eerder genoemde steile bospad, van de Beuk naar de Grob, was
niet alleen de boomklever een blikvanger. Aan weerszijden van het pad
groeien honderden eenbessen. De Latijnse naam van deze in de rest van
Nederland zeldzame plant is Paris quadrifolia, wat verwijst naar zijn vier
bladeren in een kransvorm. In de nazomer verkleuren de bladeren geel
en op de stengel heeft zich dan een prachtige zwarte bes gevormd. Deze
bes is bitter en giftig. De bloemen van de eenbes zijn reukloos, maar toch
worden ze bezocht door kleine aasvliegjes. Waarschijnlijk houden de
aasvliegjes het glanzige vruchtbeginsel voor een vloeistof en worden
hierdoor misleid.

De eenbes.
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De salomonsze gel.

De salomonszegel is ook al zo'n bijzondere plant. Hij wordt alleen door
hommels bestoven. De opening van de bloemen is zo nauw dat alleen
insecten met een lange zuiger bij de nectar kunnen komen. De
salomonszegel is ook giftig. De gifstoffen zijn van dezelfde soort als die
van het lelietje-van-dalen, bij ons beter bekend als "meiblornke".
Langs het voetpad groeit ook de zwarte rapunzel, een zeldzame plant die
je niet vlug op andere plaatsen in Nederland zult vinden.

De zwarle rapunzel.
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Helleborus

Toen ik eind januari langs de Beuk wandelde en in de wei erachte vanaf
de helling naar beneden keek, zag ik ze weer staan: de lichtgroene truik-
jes van de helleborus.
leder jaar neemt het aantal toefjes van deze prachtige plant toe.
De helleborus, ook wel nieskruid genoemd, is al heel lang bekend als
geneeskrachtig kruid. De Grieken gebruikten het als middel om mensen
van waanzin te genezen. Via de Grieken belandde het in de kruiden-
geneeskunde van de Romeinen, die het nieskruid introduceerden in onze
contreien.

Helleborus bij de Beuk.
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De naam nieskruid heeft de plant te danken aan zijn wortelstok. Laat
men deze wortelstok goed drogen en wrijft men hem fijn dan krijgt men
een eerste klas niespoeder.
We kunnen het nieskruid in drie soorten verdelen: de kerstroos (zwart
nieskru id), het stinkend nieskruid en de wrangwortel.
Het nieskruid bloeit als allereerste, zelfs nog voor het sneeuwklokje en
de hazelaar.
Het stinkend nieskruid en de wrangwortel komen in ons land nog op
enkele plaatsen verwilderd voor. Het zijn eigenlijk `stinsenplanten',
waarmee bedoeld wordt dat de planten van elders zijn ingevoerd en zich
hier goed wisten te handhaven en soms ook uit te breiden.
Het stinkend nieskruid laat het hele jaar door, zelfs in de winter, zijn
waaiervormige bladeren zien. De kleur van de bloem is lichtgroen met
donkerrood en gekleurde randjes. De geur die de plant verspreidt is
onaangenaam, vandaar zijn naam.

De bloem en de wortelsok
van de kerstroos.
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De wrangwortel kan men hier of daar nog verwilderd aantreffen in
bossen of op kalkachtige hellingen, bijvoorbeeld bij de Beuk. Zijn naam
dankt hij aan de wel heel wrange smaak van zijn wortel. De bloemen van
deze plant zijn geheel groen.
De kerstroos is van oorsprong een Alpenplant, die is doorgedrongen tot
tuinen en kwekerijen.
De kleur van de kerstroos is, in tegenstelling tot de andere soorten, wit.
Vroeger werd ze zwart nieskruid genoemd, vanwege haar zwarte wortel-
stok. Maar door haar vroege bloei, voor Kerstmis, wordt zij nu kerstroos
genoemd. Niet te verwarren met de rode kerstster die met Kerstmis
volop te koop is in de bloemenwinkel.
De helleborus is familie van de ranonkelachtigen zoals de boterbloemen
en hij is giftig.
De oude geneeskunde maakte hiervan gebruik en er werden braak-
middeltjes en wormafdrijvende preparaten van gemaakt. Vaak overleden
na het toedienen niet alleen de wormen, maar ook de gastheren.
In tegenstelling tot de meeste bloemen vormen niet de bloemblaadjes
maar de kelkblaadjes de bloem. Bij een lekker warm winterzonnetje gaan
de kelkblaadjes open en dan lokken de kleine kroonblaadjes aan de voet
van de meeldraden, die vergroeid zijn tot nectarbakjes, bijen en winterin-
secten. Na de bloei verschijnen de kokervruchtjes en blijven de kelk-
blaadjes nog lange tijd pronken.
Tegenwoordig wordt de helleborus in vele prachtige vormen en kleuren
gekweekt en enkele zeer fraaie exemplaren kunt u bewonderen in de
voortuin van Rijksweg 47, tegenover de kerk in Gronsveld.

Pim en Ina van de Weerdt

Foto

_± 1925. Familie Van de Weerdt aan de Steenstraat in RijckhoIt. Dorus
van de Weerdt, Maria Caelen (Van de Weerdt) en Lena van de Weerdt.
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Gezien

"Ik woon nog geen honderd meter van deze woning af maar die binnen-
plaats kende ik niet", is een van de vele opmerkingen die ik kreeg over
de achtergevel uit ons vorige nummer. De binnenplaats hoort bij het huis
Rijksweg 161 en de eigenaar van deze boerderij is Er(nest) van den
Boom.
In het Bronknummer van 1998 is een artikel gewijd aan de ouders van
Er: Mathieu van 't Mejeurke en Net Dassen. In het voorjaar van 1968
kochten Er en zijn broers Frans en Ber deze boerenwoning van hun
ouders. Na het overlijden van zijn broers werd Er de enige eigenaar van
deze prachtige boerderij "boeve en *t. duerp".

De bouwdatum van dit pand is onbekend. Er herinnert zich nog dat zijn
vader als bouwjaar van de grote schuur naast het huis, 1884 noemde.
Dat zou dan betekenen dat de woning ook van dat jaar is of zelfs van
eerder. In 1951 werd de hele boerderij gerenoveerd. Zolang Er zich kan
herinneren, was hun boerderij een gemengd bedrijf. Fruit- en veeteelt
werd met akkerbouw gecombineerd. Vanaf 1989 ging Er het wat rustiger
aan doen. Enkele jaren lang hield hij nog wat dieren als hobby, maar in de
loop van 1993 stopte hij definitief. Van toen af houdt Er zich alleen nog
maar bezig met wandelen en fietsen, en zoals hij met van pret
twinkelende oogjes vertelde, "met de lilij van 't werk aof te hawe".

Zijn broer Ber was van jongs af aan verzot op paarden en als het maar
even kon was hij met de paarden bezig. Met "Kutiningmeisjteke" kon de
schutterij altijd op de twee trekpaarden van "bie 't Mejeurke" rekenen en
dat Ber trots ernaast liep, spreekt vanzelf. Toen in 1967 een tractor werd
aangeschaft, werden de paarden overbodig. Om ze echter alle twee van
de hand te doen, ging jets te ver. Daarom werd er een paard als hobby
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aangehouden. Omdat er altijd vier paarden voor de "kuiiningennewaoge"
stonden, werden de andere paarden in de omliggende dorpen gezocht.
Vanaf de jaren zestig werd het "traditie" dat de paarden voor het koning-
meisteken verzorgd en opgetuigd werden op de "koer" bij de familie Van
den Boom.
Op het dressoir bij Er staat een foto uit 1972 van de prachtig versierde
praalwagen voor hun huis. In dat jaar had de "Leimsjtraot" namelijk het
voorrecht de koninginnewagen te versieren. Op de foto staat de gehele
stoet gereed om te vertrekken naar het veilingplein waar koningin Micky
Mingels-Pluymakers de schutterij het "kutiningennebeer" zou aanbieden.
In dat jaar was Ber Heijnen koning.

Bij het traceren van bovenstaande achtergevel zul je jets moeten mar-
chanderen met de officiele grenzen van onze gemeente. Succes!

Sjef Canis
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Ken dir hon nOg

Worn Bronckers

Wilhelmus Hubertus Gerardus Bronckers werd in Rijckholt geboren op
14 januari 1908. Hij was de zoon van Johannes Hubertus Bronckers die
op 13 februari 1872 in Heugem (toen gemeente Gronsveld) geboren was,
en Maria Anna Pleumeekers die op 11 oktober 1879 in Rijckholt was
geboren. In 1905 trouwden de ouders van Worn, die beiden van boeren-
afkomst waren. Ze gingen wonen aan de Rijksweg, tegenover de Steen-
straat (thans familie Peters). Zij kregen zes kinderen. Worn was de
tweede in de rij en de oudste zoon. Het jongste kind stierf op eenjarige
leeftijd. Worn doorliep de lagere school in Gronsveld. Hij wilde graag bij
de "jongenszaank", samen met zijn vriend Lyjo Macheels. Beiden werden
geweigerd vanwege gebrek aan zangkwaliteiten. Toevallig of niet was
hun beide zonen, Jean Bronckers en Chiel Macheels, een generatie later
een zelfde lot beschoren. Na de lagere school ging Worn naar de am-
bachtsschool in Maastricht. Ber Dassen en Worn Vaessens (de Sjmied)
waren zijn klasgenoten. Na de ambachtsschool moest W4em in rnilitaire
dienst.
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Worn tijdens zijn diensttijd.
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Won) op jonge lee ftijd.



Zijn ouders herbouwden hun woonhuis. Tijdens de verbouwing in 1929
overleed de vader van Worn. Als oudste zoon nam Worn de taak van zijn
vader over en zorgde ervoor dat, hoe jong hij ook was, de verbouwing
afgemaakt werd. De moeder van Worn is tot kort voor haar dood ir\

1961, in dit huis blijven wonen. Bij de verbouwing kwam het goed van
pas dat Worn een technische opleiding had genoten. Na zijn diensttijd
ging Worn werken bij de Rema. Dit was de vloertegelfabriek van de
fami lie Regout in Maastricht. De fabriek was gelegen aan de huidige
Franciscus Romanusweg ter hoogte van de spoorbrug (thans Superdoe,
Kijkshop, enz.). De familie Regout woonde toen op kasteel Rijckholt.
Worn werd op jongere leeftijd al chef technische dienst in de fabriek. Hij
wist toen nog niet dat dit zijn enige baan zou zijn.

Voor het ouderlijk huis "aon de brok". Wie herkent mensen op deze foto?

In 1937 trouwde Worn Bronckers met Hubertina Maria Graven uit Sint-
Geertruid. Haar ouders waren Joseph Graven en Maria Elissen, beiden
uit Sint-Geertruid. Worn en Tien gingen wonen aan de Kooiestraat, thans
restaurant "het Jachthuis" bij kasteel Rijckholt. Deze woning werd
gehuurd van de familie Regout. In dat huis woonde tot die tijd de fami lie
Antoon van Baal (de veldwachter).
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In 1940 werd hun eerste zoon Jo geboren. In dat jaar werd de mobilisatie
afgekondigd en dat betekende dat Worn opnieuw onder de wapenen
moest. De burgemeester van Rijckholt verzuimde echter Worn op tijd op
te roepen zodat er geen vervoer voor hem geregeld was naar Doom, zijn
mobilisatiebestemming.

Tien en Worn te paard op de Col de Gavemie
hun huwelijksreis in 1937.

Lourdes) tijdens

1937. Lourdes. V.I.n.r. Mathieu Dassen van Frens), Marie
Lardinois, 'Novi en Tien.
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Worn was ingedeeld bij de infanterie die de Grebbenberg moest gaan
verdedigen. Door een toeval ontmoette Worn bij het verlaten van het
inkwartieringsbureau majoor Polls, een kennis uit Maastricht, die he\in

aanbood zijn chauffeur te worden wat hij graag accepteerde. Deze
majoor had als hobby rallyrij den, iii die tijd een ongewone hobby. Met zijn
majoor werden in een kort tijdsbestek maar liefst 12 auto's in de prak
gereden. Een race op het circuit van Zandvoort tussen de verschillende
Nederlandse legeronderdelen ging op het laatste moment niet door omdat
twee dagen voor de geplande race de Duitsers Nederland binnenvielen.
Bij de capitulatie moesten revolver en patronen ingeleverd worden. Dat
Worn een vredelievend man was bleek uit het feit dat hij met zijn revol-
ver in plaats van de negen kogels die hij gekregen had, er lien inleverde.
Hij had er een gevonden.

W6m op het bedriffsspoor van de Perna

Zijn vrouw was inmiddels met baby Jo van Rijckholt naar haar ouders in
Sint-Geertruid gegaan. De inwoners van Sint-Geertruid werden echter
direct na de inval van de Duitsers naar Margraten geevacueerd omdat er
zwaar geschut zou worden geplaatst dat het Belgische fort Eben-Emael
moest bestoken. Gelukkig voor de Sint-Geertruidenaren viel het fort
binnen 24 uur en konden de inwoners, dus ook de vrouw van Worn met

Jo terugkeren. Toen kwam via het Rode Kruis het bericht dat Worn
vermist was. Hij arriveerde echter al na enkele dagen gezond en we! in
Sint-Geertruid. Het herenigde gezin keerde terug naar Rijckholt en Worn
hervatte zijn dagelijkse werk bij de Rema in Maastricht. In de oorlogs-
periode was "het leven niet gemakkelijk. Om te overleven werd er wel
eens een varken vet gemest. Dit mocht alleen met vergunning van de
autoriteiten. Worn ging eens met vergunning een mannelijke big kopen in
Noorbeek. Op de terugweg werd de big verruild voor een klein varken.
Dit verruilde hij weer voor een groter. Bij aankomst in Rijckholt had
Worn een slachtrijp varken bij zich. Helaas voor hem werd hij die dag
gecontroleerd. Dat het varken zo snel gegroeid was, dat kon er nog we!

Tijdens de mobilisatie in Doom.
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in. Maar dat het ook nog van geslacht veranderd was, leverde hem een
proces-verbaal op. Erger nog was dat hij het varken moest inleveren.
Theofiel Goessens was de vaste stager. Op een dag zou een illegaal
varken worden geslacht. Het varken ontsnapte en rende met een touw
om de poot naar de "Wyjert" van het kasteel in Rijckholt. Daar wist
Theofiel het touw te grijpen. Op dat moment kwam een auto de oprijlaan
van het kasteel opgereden. Bang ontdekt te worden door het schreeuw-
ende varken, liet Theofiel het touw een beetje vieren zodat de mui I van
het varken onder water verdween en geen geschreeuw meer hoorbaar
was. Zo ontliep Worn een nieuw proces-verbaal.

Worn in de tuin van het Jachthuis bij kasteel Rijckholt

De oorlogsjaren waren een minder prettige periode in Woms leven. De
productie bij de Rema was bijna stil gevallen omdat er weinig vraag was
naar vloertegels. Ook was er weinig personeel omdat velen naar Duits-
land waren afgevoerd om daar voor de bezetter te werken. Via de
Ortskommandant die in het Witte Huis te Maastricht zijn staf gevestigd
had, haalde Worn deze arbeidskrachten uit. Duitsland terug. De Duitsers
werkten mee omdat zij vloertegels nodig hadden voor hun kolen-
wasserijen. In diezelfde tijd gaven NSB-ers Worn bij diezelfde
Ortskommandant aan. Hij zou werkloos zijn en zijn inkomsten krijgen

Worn, Jean, Jo en Tien.

WOm als kerkmeester in de pro-
cessie met zijn vriend Ly Macheels.
Op de achtergrond Arie Zut.
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door voor de geallieerden te spioneren. De Ortskommandant was echter
van mening dat hij niet moest samenwerken met "die verdammte
Landverrater", zoals hij deze NSB-ers betitelde. Om de NSB-ers toch de
wind uit de zeilen te nemen, liet Worn zich op de loonlijst zetten vari een
houtzagerij, die voor de Duitsers werkte. Toen hij bij een controle door
de Duitsers in deze zagerij echt aan het werk moest zijn, raakte hij met
zijn rechterhand in een elektrische zaagmachine waarbij hij vier vingers
verloor.
Bij het einde van de oorlog werden de maasbruggen van Maastricht, die
nog intact waren, door de geallieerden gebombardeerd om de bevoorra-
ding van het Duitse leger te bemoeilijken. Tijdens het zwaar bombarde-
ment op de spoorbrug, vluchtten vele omwonenden de Rema-fabriek in.
De fabriek werd vol getroffen en veel schuilende Maastrichtenaren lieten
het leven. Enkele medewerkers in de schuilkelder overleefden het born-
bardement. De fabriek werd, op de schoorsteen na, volledig vernield.
Wont sprak jaren later nog altijd over het afschuwelijk beeld dat dit
voorval bij hem opriep.
Nu de fabriek plat lag, zat Worn zonder werk. De familie Regout hield
Worn toch in dienst van de Rema om de herbouw van de fabriek voor te

WOm ontvangt op Koninginnedag een koninklijke onderscheiding van burge-
meester Smeets.
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bereiden. Na de oorlog werd onmiddellijk gestart met de wederopbouw
van de fabriek. Worn haalde heel wat machines uit Duitsland waar veel
fabrieken van aardewerk en porselein waren. Veel goederen en machi-
nes werden na de oorlog uit Duitsland (terug) gehaald naar Nederland als
compensatie voor de schade die tijdens de oorlog hier was aangericht. In
1948 kwamen de eerste vloertegels uit de nieuwe fabriek. Als iemand uit
Rijckholt of Gronsveld vloertegels nodig had, kon hij bij Worn terecht.
Hele ladingen tegels verhuisden tegen bodemprijzen van Maastricht naar
Rijckholt en omgeving.

Tien en W6m bij het huwelijk van zoon Jean en Francine Wolfs.

In 1945 was het gezin uitgebreid met de geboorte van een tweede zoon,
Jean. Korte tijd later verkocht de familie Regout het kasteel en de bijbe-
horende gebouwen aan de familie Inden. Voor Worn en zijn vrouw was
dat aanleiding om uit te zien naar een andere woonruimte.
In 1948 bouwde Worn een huis aan de Kasteelstraat in Rijckholt. Dit huis
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wordt thans nog bewoond door zijn zoon Jean. Problemen ontstonden
toen de waterleiding moest worden aangelegd. Worn mocht van de
gemeente Gronsveld niet een eigen put slaan omdat de gemeente zich
contractueel verplicht had om alle nieuwbouw aan te sluiten op het \

waterleidingnet van de waterleidingmaatschappij. Omdat eerder
noemde instanties van mening waren dat hier sprake was van een onren-
dabele aansluiting diende Worn op te draaien voor de totale kosten vanaf
de Rijksweg tot aan zijn woning die toen de eerste in de straat was. Toen
steeds meer woningen moesten worden aangesloten, bleek de leiding te
dun en moest een dikkere buis worden gelegd. Toen de verkennerij van
Gronsveld bij de bouw van de blokhut waterleiding nodig had, stelde
Worn, die in de bouwcommissie zat, voor om een aantal verkenners zijn
dunne leiding te laten opgraven om zo aan een goedkope leiding voor de

Blokhut te komen. Helaas dacht de waterleidingmaatschappij daar an-
ders over. De buis moest in de grond blijven.
Toen er ten behoeve van het zustersklooster van Rijckholt, een rustoord
waar zusters die leden aan TBC verpleegd werden, riolering naar de
Zeep moest worden aangelegd, zag Worn zijn kans schoon. Hij trak-
teerde de werklieden royaal op koffie en die sloten zijn woning gratis aan
op de riolering.

Worn inspecteert de bouw van de woning van zoon Jo
met kleinzoon Wim.

Naast lid van de bouwcommissie van de Blokhut (zijn beide zoons waren
bij de verkenners) was Worn jarenlang kerkmeester in Rijckholt. Ook
was hij medeoprichter van de Rijckholter spaarkas en de Rijckholter
carnavalsvereniging. Hij dronk graag een glas bier in het café van Lies
Wassenaar. Met de bronk, en vooral met de Grote Bronk was hij na de
schuttenmis uren onderweg naar huis.
De zondagmiddag werd gebruikt voor familiebezoek in Sint-Geertruid.
Daar woonde oma Graven-Elissen in café Drummen. Bij die familie-
bezoeken zaten de vrouwen bij elkaar koffie te drinken en wat bij te
praten terwijl de mannen kaartten in het café. Ze gingen bijna nooit op
vakantie. Hun verste bestemming was Lourdes dat ze tijdens hun huwe-
lijksreis bezochten. Wel werd er op bidweg gegaan, onder andere naar
Scherpenheuvel. Zoon Jo weet nog dat vanaf Rijckholt tot Scherpen-
heuvel de rozenkrans werd gebeden. Daar werd al biddend een rondje
rond de kerk gemaakt en dan meteen naar huis. Aan deze bedevaart-
reisjes kwam een einde nadat pater Terstegen een keer was meegegaart.
Die vroeg al in Maastricht of zo nodig tot Scherpenheuvel gebeden moest
worden. In Scherpenheuvel aangekomen, vond hij het ook niet nodig het
rondje rond de kerk biddend af te leggen.
Worn kreeg veel bezoek aan huis. Veel Rijckholtenaren waren zijn
vriend. Ook de paters Dominicanen kwamen graag in huize Bronckers
een praatje maken en een borrel drinken. Pater Teeuwen was een huis-
vriend. De broer van pater Teeuwen had een tegelfabriek in Tegelen.
Het was een sport van pater Teeuwen om mensen aan te sporen tegels
van zijn broer uit Tegelen te kiezen. Toen zoon Jo het huis aan de over-
zijde van zijn ouderlijke woning bouwde, verkoos de vrouw van Jo
Tegelse vloertegels boven de tegels van de fabriek van Worn. Dit stak
Worn natuurlijk ofschoon hij inmiddels na meer dan 40 dienstjaren van
zijn welverdiende pensioen was gaan genieten. Overigens heeft hij de
tegels nooit gezien want op 17 oktober 1971 overleed hij na een kort
ziekbed in het ziekenhuis Sint-Annadal te Maastricht. Tien overleed op
16 december 1984.

Frans van de Weerdt
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Rectificaties

P.183: Zjeng (1900-1971) moet zijn Zjeng (1900-1974). Met dank Ian
Marie2Anne van der Cruijs.
P.189, onderste foto: ? naast burgemeester Smeets = notaris J. Heijnen.
Met dank aan Theo Lahaye en Chrit Pin ckaers.
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