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Voorwoord redaktie

Het is alsof de duivel ermee speelt, maar steeds als dit

nummer verschijnt is de zomer voorbij. Achteraf gezien

mogen we niet klagen. Hij begon dan wel niet in mei, maar

vanaf juli hebben we toch volop kunnen genieten.

Genieten kunt u ook weer van dit nummer. Met ditmaal een

dubbele klassefoto. Het verschil tussen beide foto's zit

vooral in de contouren. Bij wijze van extra service vindt

u de volledige telefoongids van Bunde, Geulle, Itteren,

Eijsden, Oost-Maarland, Mesch, Gronsveld, Rijckholt,
Eckelrade en Sint-Geertruid. Dat kon in 1935 nog op een

pagina. Verder de vertrouwde rubrieken.

Mocht u kennissen of familieleden op de kermis hebben die

u een plezier wilt doen, of die Grueles een plezier willen

doen, de Grueles-winkel is nog niet uitverkocht.
"Diksjeners", "lesplenkskes", "Groeselt Vreuger",
jubileum-munten zijn nog steeds verkrijgbaar.

'n plezerige kermes.

De redaktie

Bij de voorpagina

Rijksweg 187, thans bewoond door de familie P. Caelen.
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Activiteiten
agenda

co

Vr..4

X Beukdag
5 oktober. Traditionele opschoondag rond "De Beuk".
Inlichtingen bij Hans Kengen.

X Bokkerijders
De zo langzamerhand legendarische Dr. Roeck houdt op 25
november een lezing over de al even lagendarische
Bokkerijders. Café Scheepers. Aanvang 8 uur.

Vogels
Paul Wouters houdt op maandag 30 september een dialezing
over "Vogels van het grindgat in Oost-Maarland". Café
Scheepers. Aanvang 8 uur.

iJ Natuurwandeling
Zondag 13 oktober wordt er een wandeling door het
Savelsbos georganiseerd. Aandacht voor paddestoelen, bomen
en vogels. Vertrek vanaf de parkeerplaats bij het kerkhof,
achter het Europapark. Vertrektijd 10 uur ('s ochtends).
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Derde klas

Berke haw juffroaw Plaime van de twiede klas verlaote en
zaot noe bie Resierke ien de derde klas. Vaan ze zusterke

Lieske haw her al dekker gehuurd tot, es Resierke fleet ten
sjlaop waor gevalle, her hil sjtreng waor en met 't letsje
ry droonder heel. Hiemet het 'r Berke daan ouch dek op z'n

han, bloetse erm en bejn gehoawe. Es Berke fleet zaot te
suffe of met z'n gedechte fleet ien 't veld of de bos wdor,
richde her fleet veul goods ()et.
Op 'nne muerge, wie Resierke op tied ien de sjaol waor,
sjtoang 'r veur aon de lessener 'n pier) te sjtoppe. Wie
Berke de klas ien kaom doeg 'r 'nne zenuwtrek met kop en
sjoamer. "Goeje morgen, professor Ber, heb je goed
geslapen?" Berke wis fleet wat 'r hoert. Wat haw de 'n gooj
zon. Resierke heef e pdor sjleg met 't letsje oppe
lessener of 'r vuur de hermenie sjtoang, magkde zich e
kruUs of 'r de vlege vaan zich aof heef en zaag: "Taalboek
blz. 37, spreekwoorden". Her Ives nao Zjef de veuraon zaot.
"Begin jij maar, en zo verder". Zjef: "Beter een vogel in
de hand, dan tien in de lucht". Berke haw utiveraal z'n
eige gedechte waver. Mos Resierke nogal zegke. De vurige

wek haw 'r 'm de kattepoel aofgen6eme. Gister haw 'r 'm
nog len de kas zien ligke. Dao sjtoung 'n sjoonsdoes void
klommelery, wat 'r de keender haw aofgenoeme. Zjo: "Iemand
blij maken met een dode mus". Dat sjnapde Berke ouch fleet.
Wat waor dy pldot dan dy neve de deur van Van Donk hoang?

"Behandel de dieren met zachtheid, spaar de vogels".
Zjaak: "Leven als kat en hond". Jao, dat haw 'r gister nog
gehuurd wie Resierke met Van Donk aachterein zaot, tot ste
't tot boeve ien de klas k6s hure. Berke: "'n Kip zonder

kop". Berke loorde Resierke met kaverodge aon en driejde

met z'nne wiesvinger ryngskes oppe baank. 't Goang 'm

vanaal doer z'nne kop. Her zaog ien gedechte taant Lies 'n
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hoon de kop aofhoawe. Dy hoon leep zoonder kop nog twentig
meter weg. Her hoert noonk Zjef zegke: "Es de boer 'n hoon
it, es de boer kraank of es de hoop kraank". 't 't

Aantwoerd kaom neet. Mie es: "Eu, euh, eu", kaom fleet
droet. "Juist", zaag Resierke, "een kip zonder kop ben
je". "Lucht", biet 'r nog drater aon. "Nico, ga verder".
Dat waor nog 'ns get aanders es professor Bk..
Daonao, vrie teikene. Dat doeg Ber hil iefertig. Met z'n
toang tienge z'n boevelup, dy vaan leenks nao res goang,
teikende her boerderyje t6ssje de wejje, met aon de
wdoterbak e zeikvaot. Oonder de fruetbaim: keu en kaver.
Oonder 't sjop, op de bourn van de oasker en ien de
sjtopneste, hoonder. Neve de boerdery dry groete eikebaim
met hdozjenoetesjtrudk en hualenter. Aon d'n aandere kaant
'nne jasmijn, kl6mroeze en 'nne groete meijboam oe de
mosje zich len aachternao zaote. 'en de moostem roontel6m
'nne groete paamsjtr6ek en langs 't moostemwegske groete
lelies, goadsblomme, jeunkferkes en lupine. Resierke waor
de gezet aon 't leze. Her loorde utiver z'nne breel en de
gezet, heef weer zenewechtig met kop en sjoUwer
en zaag tienge Jes: "Ga jij maar de vitaminen uitdelen".
't Waor oerlog. De keender krege al muerges e pelke
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vitamine C. Wie Jes bie de joUnges tossje de benk leep,

lapde Haj 'm puutsje zoedat 't laankoet langs de benk aof
veel. Jes kegkde wie 'nne-knien ien 'n sjtrOp. Met dal:
Resierke ater de lessener oetvloeg, trok Haj al op 't

midde van de baank aon en butigkde: "Ik heb niks gedaan, ik
heb niks gedaan". Nik en Piet, bang dat 'r op hOn aof
vloeg, weze allebej nao Haj. "Hij heeft het gedaan!".
Resierke sjnapde Haj bie 'n oer, trok 'm, of 'r e verke 't
sjlachsjtruu optrok, de baank °et. "De gang op, Brutus",
en heef 'm met 't reigelke oonder z'n korte brook op z'n

hiese met de oetnudiging dat 'r gaw mOs zien. Resierke
kaom truk van de deur, zat z'nne breel get hoeger op z'n
naos, doeg weer 'nne zenuwtrek. "De eerste de beste die ik

boor, volgt". Her pagkde met z'n twie han de beukskes dy

oppe lessener laoge, heel ze rechop, leet ze tOssje z'n

han oppe lessener valle en begos leenks en res en boeve

met z'n haand drop te kloppe zoedat ze aon alle kaante
geliek waore. Her luchde ze weer op en begos weer van alle
kaante te kloppe. OondertOssje doeg her d'n eine zenuwtrek
nao d'n aandere. Dit ritueel herhool zich e paor kier per

daog. Her zat zich weer ater de lessener, beef de gezet
'ns driftig oet, loorde nog 'ns druUver been, doeg weer
'nne zenuwtrek en waor weer vuurgood versjtoeke zoedat 'r

't allemaol fleet mie zaog. Zoaw her nog 'ns op ze gemdok
de gezet maoge leze. Her zoilw dy verke 'ns get aanders
here. 't Waor eigelik gel here. Her beef 't hon debenne
en es 't mos droet. 't Waor mie 't dressere vaan verke en

keu. Wie de groete laij omgodnge met de bieste, en dek
oonderein, doege de keender ouch. Ze heve zich wie de
verke en vloogkde wie 'nne ketter vuur mer uilveraal krach

aachter te zitte. Es keend begrieps te ouch fleet dat ste
fleet mogs vloke en de groete laij waol.
Wie Berke 'nne kier oet de sjaol kaom en bie Gadio aon 't

kersjtdonzjele rdope waor, oe de groetste sjpats aon waor
vuur Gadio oonder z'n han oet te blieve, daijde her Zjef

van Kolla de sjtekeligge sjel van de kersjtdonzjele oonder

z'n homp. Zjef met z'n twie breurs hawwe Berke met hon

kloompe zoe bewerk dat 'r 'nne kop haw wie e kaaf dat hutin

begent te kriege. Wie 'r bie hon kaom kreg 'r ze dao ouch

nog 'ns gesjtok. "Noe ete, d'n sjoon Oet en 't bed ien!".

Dao verweensde her de Roeje Pol, de hil femielie vaan Zjef

en ze ma nao de hel. Her laog mer te prakkezere wie 'r
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zich 'cos yr-eke. Es 't op hotlwe aon kaom oppe sjaol haws te
versjejje klikskes. Berke waor bie de klik vaan Haj, de
beste klophaon vaan de klas. De zodw 'r muerge waol 'ns
debie hoele. Wie 'r met z'n gedechte aofdwaolde nao
kwakfrosje, vuagel en blomme, veel 'r, wie dat d'n deksten
tied Oft es te aon sjoen dinger deenks, len sjlaop.
D'n daog d'rnao sjmuerges zaote de keender al len de klas.
Resierke waor nuurges te zien. Nao ies 'nnen houp kebaal
gehuurd te hebbe, her waor zich weer met Van Donk aon 't
vreigele dat ste 't doer de hil sjaol kos hure, kaom 'r de
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klas ien. Her goejde z'n kelbas, dy 'r ommertoaw aon de

sjtang van z'nne fits haw hange, tienge de lessener hoang

z'nne zjwerte gabberdien en alpinomOtske ien de kas;' doeg

met 'nne groete zjweunk van z'n twie erm z'n sjerp aof en

heel dy laankoet vuur zich len de hude. Her heef met de

boetekaant van 'n haand e paor kier langs de sjerp aof en

both-1g ze ien de kas uaver de jas, goejde z'nne kop ateroet
en digde of ze good reth hoang. Terwyl 'r met z'n rese

haand ze oonder get nao res trok, heef 'r met z'n leenkse
haand nog 'ns langs de sjerp aof. De sjeldery hoang good,
de kas kos toaw. 'r Kemde ze zwert golvend haor, dat
bloonk van de brillantien ten de ploej en loorde 'ns
verwelderd doer de klas. Met 'nne roeje kop oe de voonke
bekaans vanaof sjproange, z'nne bekende zenuwtrok en
bekend kruus, begos 'r te beje. Doaw kaome de ieste
vraoge. Berke zaog 't mie es van: wat her neet wis, vroog

'r aon de keender. Met 'n sjneltreinvaort beges 'r aon de
keender te vraoge of ze ien de mos waore gewes. Her wes
driftig nao eker keend en zaag: "Mis?" "Ja meneer!". Zoe
goang 'r de klas nao. "Mis?".
"Ja meneer!". Berke sjtaok 'r bekaans 'n oag oet. "Mis?".
"Nee meneer". "Jood", kegkde her en vloeg weer op de
volgende aof. "Mis?". "Ja meneer". Daonao waor 't:
"Leesboek op de bank. Waar zijn we gebleven?". De haaf
klas zoang ien koer: "Bladzijde drie-en-veer-tig-me-neer".
Wie Anneke, Lieske en Bertien hon beurt hawwe gehad, waor
Zjan aon de beurt. Zjan haw tot udver 'nne maond truk len
Eisde oppe sjaol gezete en gaof aon de weurd met 'n a
'nnen aandere klaank. Dat veel op. De joanges laachden 'm
dao Ommertoaw uaver oet en magkde ten de klas dao sjtiekem
aonmerkinge op. Resierke wis dat. 'r Zaot wie 'n sjpen len
'n web dy op hear vleeg loort uaver z'nne breel de klas
ien te lore. 't Waore twie vlege ien eine sjlaog. "Berke
en Zjao, voor morgen 100 maal: Ik mag niet praten in de
klas". Her sjtopde zich de piep en daijde ze good aon. "De

leesboeken weg, 't diktee-schrift op de bank". Nao tien
reigels dictee wdor 't: "Pak de taalboekjes, bladzijde 29
en ruil de schriften met je buurman om te verbeteren".

Zelf zat 'r e trOmmelke boetramme met 'n termosfles oppe
lessener. Her aosemde 'ns uuver de gldozer van z'nne
breel, vref met z'nne neusdook utiver de glaozer en kroep
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oppe lessener aachter de gezet ien. De ros doorde neet
lang. Berke haw met Zjao 'nnen dok geraild vuur 'nnen
halveblagel haaf void erde halve. Zjao kreg dao aachteraof
sjpiet van. D'n dogkentied waor zoe good es Om en d'n
haiventied sjtoang aon te koeme. Zjao wan,/ de haive truk
hebbe en waor zich dao waver met Berke aon 't toeke.
Resierke vloeg met 't haandwaope d'r tossje. Op de maot
van "aw-gekeks" heef'r met 't letsje op hon ien. Es
toawsjlaog gaof 'r hon "voor morgen nog honderd regels
erbij". Resierke goang truk nao de lessener en heef op z'n
platte haand z'n piep leg. Berke waor gelaoje va gif.

Gus

121



Daanke, merci

'n Hoemzeik, Pierreke, gaans oet Val-Dieu,
woende al jaore /pie bekker Jeu.
't bieske ()et de Waole-pejie
haw es sjtopwoerd: daanke, merci.

Wie Pierre hie terech kaom wdor gaar neet bekend,
meh ei deenk wdor zieker: 'r wdor roed en waolsgezend.
'r Gonde zich good ien de bekkery.
Wat was te ouch met zoeveul zeutery.

Her sjnOpde van vlaoj of van 'n besjuut
of met get gelok van 'n sOkkertudt
ze penske voill en kos her fleet mie,
dan zaag her: "Daanke Jeuke, daanke merci".

Pierreke woerd vrecher, kroep ten 'n vitrien
en doeg zich tegood aon 'nne nogatien.
Jeu de zaog dat en wdor 't opens meuj
en sjtraijde vergif vuur Pierreke z'n veuj.

Pierreke daag nog: Wat 'n verwenery;
ze sjodde 't zeutgood utiver m'n pry4
"Daanke", zaag her, "daanke merci",
doilw blef her ligke en verreurde neet mie.

Her woerd begraove, dat wêl ich nog kwiet,
meh zoonder femielie, dy voonten 't te wied.
De pesjtoer de pregkde uUver: notre cher petit.
Op z'nne grdofsjtein sjtoung: daanke merci.

Frans van de Weerdt

122

Dor

De inzegening van het kruis.
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Het kruis op de hoek van "t Greunsje"

Enige dagen voor de kruisdagen (begin mei) van dit jaar
heeft de Stichting Grueles met de hulp van enkele
Rijckholtenaren op de hoek van "'t Greunsje" en de
Rijksweg in Rijckholt een nieuw wegkruis geplaatst.
Pastoor Niederer heeft het maandag 6 met, tijdens de
kruisprocessie ingezegend.



Het is mij niet bekend of er vroeger op deze plaats ook
een kruis heeft gestaan. Onmogelijk is het niet omdat deze
plaats precies op de grens ligt van de voormalige gemeen-
te, Rijckholt/Gronsveld en Eijsden.
Wij hebben voor deze plaats gekozen om een drietal
redenen:
het is een samenkomst van wegen, een plaats die van

oudsher voor plaatsing van een wegkruis in aanmerking
komt;
in Rijckholt stond langs de Rijksweg nog nergens een

wegkruis;
gezien de situatie ter plaatse komt het kruis bier

volledig tot zijn recht.
Uit positieve reacties blijkt dat velen ons initiatief
waarderen.
Het is een gietijzeren kruis dat, zoals zovele wegkruisen,
eerst dienst heeft gedaan als kerkhofkruis. Het is
afkomstig van het kerkhof van Deigne, een Belgisch dorpje,
met een idyllisch dorpspleintje, gelegen in de Ardennen
enkele kilometers onder Banneux. Door bemiddeling van Leon
Dodemont heeft Grueles daar een aantal mooie kruisen
kunnen krijgen.
Van dit type kruis staan in Limburg meer exemplaren. Vol-
gens het boek van dr. Godfried C.M. Egelie "Gietijzeren
wegkruisen in Limburg" stonden er begin jaren tachtig in
Limburg enkele van dergelijke wegkruisen, onder andere in
Beek, Gulpen, Valkenburg en Wittem.
Het kruis is 171 cm hoog en 97,5 cm breed. Het is een
doorbroken open kruis. Onderaan staat aan beide zijden van
de schacht een vrouwenfiguur. In het midden tussen de twee
zijarmen bevindt zich de figuur van de Goede Herder. Hij
heeft zijn rechterarm gebogen en de wijsvinger geheven. In
de onder-, boven- en zijarmen zijn gevleugelde
engelenkopjes aangebracht.
Bij de plaatsing van dit wegkruis hebben veel
vrijwilligers geholpen. Hiervoor alien nogmaals dank!

Leon Olislagers
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Historic

Het kan verkeren...

In het archief van de Rijksheerlijkheid Gronsveld bevindt
zich een aantal rekeningen, lopende over de jaren 1617-
1627. Onder de kop "ausgaeff aen processen" bevindt zich
een post die mijns inziens duidelijk illustreert hoe
weinig consideratie men in vroeger tijden had met personen
die heden ten dage waarschijnlijk in een
zwakzinnigeninrichting of op de bank van de psychiater
zouden belanden.

Op 16 oktober 1617 werd te Honthem, destijds behorende tot
het graafschap Gronsveld, een jongen gearresteerd verdacht
van sodomie (= geslachtsgemeenschap met een dier). De 20e
oktober "kwam hij aan het scherp examen" dat wil zeggen
hij werd gepijnigd om hem een bekentenis te ontlokken en
11 dagen later tot de dood door verbranding veroordeeld.
Het dier dat bij het delict betrokken was, de koe, werd
volgens de toenmalige rechtsregels mede bestraft. Men ging
uit van de gedachte dat het "schuldige" dier te zamen met
de dader verbrand moest worden. Hierbij valt op te merken
dat deze, op de wetgeving van Mozes berustende,
veroordeling van het dier onderscheiden moet worden van de
dierprocessen waarbij van een zelfstandige handeling van
het dier sprake is (een bond die een kind verwondt, een
koe die veldvruchten vertrapt enzovoort.) Bij de rechters
heerste in bedoeld geval slechts de gedachte dat niets
mocht overblijven van hetgeen aan het "crimen nefandum"
(het gruwelijke misdrijf) herinnerde. Door het dier mede
te vernietigen beoogde men de herinnering aan het gebeurde
volledig uit te wissen.
Uit de processtukken blijkt dat de koe in stukken werd
gehakt en daarna verbrand door de vilder, wiens werk het
onder andere ook was de lichamen van terechtgestelden te
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begraven. Het beroep van vilder had een bijzonder lage
status en het was bijvoorbeeld een grove belediging om
iemand die in de herberg niet mee wilde drinken toe te
voegen: "Drink dan maar met de vilder van Crapoul."\
(Waarschijnlijk niet alleen een verwijzing naar het bij
Gulpen gelegen gehucht, maar ook naar het dialectische
"krapuul" uitschot).
Alhoewel de schepenbank van het graafschap Gronsveld het
recht bezat om de doodstraf uit te spreken, was het om
financiele redenen niet mogelijk een eigen beul in dienst
te hebben. Het kwam, ook in de grotere plaatsen,
herhaaldelijk voor dat men van de diensten van een "maitre
des hautes oeuvres" uit een naburige stad gebruik moest
maken. Zo is de beul waarover in de hiernavolgende tekst
sprake is de beul van de stad Maastricht, Michiel Jongen
uit Gulik, benoemd op vier augustus 1597 en overleden in
1633. Deze kreeg voor zijn werkzaamheden de voor die tijd
aanzienlijke som van 80 gulden, een bedrag dat, naar de
maatstaven van deze tijd gerekend, verveertigvoudigd kan
worden. Beulen waren dan ook vaak welgestelde lieden die
in hun rijkdom als het ware een compensatie vonden voor
het feit dat zij door de maatschappij tot de outcasts
gerekend werden evenals de vilders, die bijvoorbeeld in de
kerk en de herberg een van de andere burgers afgescheiden
plaats moesten innemen. In de herberg moesten ze genoegen
nemen met een glas zonder voet, een teken dat op een lang
verblijf geen prijs werd gesteld.
De gedachte dat een medebewoner van het graafschap tot de
dood door verbranding was veroordeeld, was voor de andere
bewoners in het geheel geen aanleiding om het bier te
laten staan dat zij door hun beer, Justus-Maximiliaan van
Bronckhorst, kregen aangeboden bij gelegenheid van diens
inhuldiging op 31 oktober.
Verder valt nog op te merken dat uit de aantekeningen van
Hans-Jacob van Huyckelhoven duidelijk blijkt dat de
verdachte, hoewel over zijn uiteindelijk lot geen twijfel
kon bestaan, bij het gerecht werd aangeklaagd door de
(ongetwijfeld vrome) lieden uit de kleine gemeenschap
waarin hij dagelijks verkeerde.
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Den 16den octobris eynen sodomitischen jongen van Hontum
hier gefangen genomen und hem voor recht gestelt. Den
eersten dach die cost aen die schepenen 4 gld 8 st
Den 20sten ditto den jongen laten pininghen. Voor
schepenen ende dieffhenckers uncoste 5 gld 3 St
Den lesten octobris wardt der jong verordelt gebrant te
worden.
Aan Mr. Michel will het Ihre Genade erste Justitie was myt
hem veraccordert soo van pininghen als branden 80 gld
Aen den viller der die kauwe ontstucken heeft ende
verbrande 2 gld
2 arbeyders die het holz gehauwen hebben, Simon
ende Jeha 1 gld 16 St
Aen die ketten ende clammen 1 gld 5 St
Voor 1/2 hondert stroos 3 gld
enen scharprichter, bodden ende andere justiciers
Den selven dach hebben die hausluydt hunnen eydt gedaen
op het haus Gronsfelt aen de hooch und wollgeboren Graven
und heeren Joest Maximilian Grave von Bronckhorst
und zu Gronsfelt etc. und befollen jeder hausluydt in hun
durper toe verdrincken und wat sij verdroncken dat ich dat
soude betallen, befindt sich alsoo dat ich betalt heb tot
Gronsfelt ende Eckelraedt
Heugem
Hontum
Schlenacken
Oest

Rijksarchief in Limburg, Maastricht. Schepenbank
Gronsveld.
no. 282
id. Schepenbank Gronsveld. Rolle criminelle, no 308.

Gilles Jaspars
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8 gld 10 St
6 gld 4 St
3 gld 1 St
7 gld 1 st
3 gld 1 st

Van aal
en nogg
Telefoon

Er zijn twee opvallende verschillen tussen een
telefoongids van 60 jaar geleden en een nieuwe. De nieuwe
is tig-maal zo dik, maar aanwijzingen over hoe je iemend
moet opbellen ontbreken. "Om iemand op te roepen brengt
men de telefoon aan het oor...", lezen we in een
telefoongids van rond 1935. "De cijfers van het gewenschte
nummer moeten in volgorde VAN LINKS NAAR RECHTS worden
gekozen." "Om een cijfer te kiezen steekt men den top van
den wijsvinger in de opening van de schijf..."
Dat waren nog eens tijden, leren hoe je een nummer moest
draaien om "telefonische gemeenschap" te krijgen. "Voor
klachten over gebrekkige gemeenschap of over de werking
van het toestel kiest men K 07." Die K kennen we
tegenwoordig ook niet meer. Op oude toestellen stonden
niet alleen cijfers, maar ook letters. In Nederland werd
alleen de K gebruikt en die gaf het "kennummer" aan.
Halverwege de jaren vijftig is dat gebruik verdwenen en ik
kan mij de moeite herinneren die de PTT in die tijd gedaan
heeft om die K uit het spraakgebruik te krijgen.
Gronsveld had rond 1935 zegge en schrijve tweeentwintig
(22) abonnees, Rijckholt had er vijf (5). Dat de nummers
in die tijd ook al veranderden zien we aan het nummer van
"Fruitveiling Gronsveld en Omstr. Peusens café, Station
225" Het nummer in de gids is 251, terwijl dat eerder 1
was. Zie Grueles 5 (1985) 3, pag. 140. De aanduiding in de
gids "kol.w." of "kol.waren" zal veel jongeren onbekend
voorkomen. De afkorting luidt voluit: "koloniale waren".
Bij Miensje, Trieneke, Fy en Yngel kon je indertijd "kol.
waren" krijgen (meestal stond die afkorting op het
uithangbord), dat waren dan specerijen uit onze kolonien.
Die zijn er nu niet meer (die kolonien). Verder zult u in
de gids zien dat Gronsveld "Doorloopend bereikbaar" was.
En dat willen we graag zo houden.

Piet van Caldenborgh
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Bunde K 301
(Telefoondistriel Maastricht,.

AisBorden, She. A.M. H. E. v. Bunonweed er ran
lieulle, Kamm) Cveulle" 282

Boller, J. H. Bouwk., nano, s anmerfabr., (kale 293
Dolmans, J. H. Winkel", Iverm 292
Fruit- on GroentenvellIng Bunde N.V. 213
Gemeentebestuur van Gonne Kerkpl, 9, Oeulle 202
Gemeentesemetarie von Horde Herta, 136

(Keopend werkii. 10-12 u.) 234
Gemeente Smretarle Ilium (Kant.u. Ma.,

WO. MI boil. 118Mid1IPP my11 u.) 200
Gulikers, Jos. Timmerfabs, Vliegenstr. B 66 263
Chan, L. Graanh., Parallelw. 13 8 262
Hennekens, Mem. J. Villa 1100lhuis, A 44 281
Kempen, H. Prov. Hoofdvert. Minh 223
Keyser', J. L. Hurgerneester van Merest : Sea,

v. kande 224

Eijsden K 309
(Tele( oondIstriet Mustrlehly

Aussems, If. M. District...8,We Prov. Elect,
Mn., 076gelvang 6 303

Belastingen, HUB. Ontvanger der Hamm. en
Ace., P:iisden (1.0,44) 231

Berg & Zn., Tb. H... d. Brood-, kook' no banketb.,
Rarest, 2, Ong Ails/en 306

Bouvy Inseam, H. Gale-rest. 263
Brouwer', H. J. Garage, autoverb., rijwielh.,

Stations., 1 202
080106, 3. H. I,. Kolab., Pr. Hendrik., 2 281
Caf6-Best. Fruit Veiling A. J. H. Spauwen,

Witheiminastr. 14 204
Caldenborgh, J. H. J. v. Transport V. binnen

VII buitenland, Julian., 25 294
Cutter Elision, Fa. Jo.. Graanmolen, Rawl-

Swim, 1 203
CruUs Walpol, fa, v. d. Cafe, grensfouanef ormali-

teiten 312
Dungen, L. V. d. Kapelaan, Brooder", 25 325
Dulhaens-HIchelle, E. Landbouwbedrijf, itijck-

holderweg 4, CM Ma,arlatul 296
Cloy, U. Ing. Maas.. Zinkwit Vii., Dorpestr. 32 335
Frisson, Edmond Rector, Kerkstr. 15 267
Garage A. 8.4. Gallia Withuis 40 295
Gemeentehuls 223
Cilium, J. H. L. Anon. en timmerbedr., Sta-

tionsstr. 38 256
Gilissen, H. H. Graanhandel, Kerkstr. 13 287
Goessens-Theunens, Ger. Lind- on varkens.51.,

line ',Icel.:W., Breustorstr. 5 . 315
Ilaceuria, Dr. Chem. M. J. J., Chet Lab. Maastr.

Zinkwit III). 305
Hamers, J. M. J. Pastas St. Jowls, 8, Oust

Maurland 309
Haenen, G. Eruith., Breuer 5 253
Hardy, Wed. J. Rand, knife- 011 varkenss1.,

Vreentad 1 266
Hardy, J. Cafe-rest., roped., Withuis 4 226
Helmut, Fa. Bierbr., Kerkstr, Si 324
Hong net, G. Appelsirmmfabr. en fruith. 221
Henguet, J. H. L. /fund, balls- no varkenW.,

Wilhelminasingel 17 265

Gronsveld K 308
(TeleloondistrIct Maastricht).

Bean, M. v. d. Ruud-, kalts- en varkensslagerib
110080eg 116 274

Caelen-Borene, J. H. Fruithandel, ban/el in
kol.w. Kijkageg 39, Rikkholl 275

Crdns, I. OHM, Rijksw. 12,421j088olt 282
Casters Ethers, J. Kolon.w., meel, vert. kracht-

voederart. Gave Delft, Si. Geertruid 212
Dassen-Jaspars, F. J. H. Expeditie ondern.

0010e0hande1, Riikswee 123 264
Darsen-Maebeels, W. H. Gramhandel, graan-

molen, melkhandel. Hijksweg 113 284
Drammen, Gobs Ann/tenser', Dorpstr. 8, St.

lkertruiel 235
Huygens, J. M. H. Seer, L.L.T.B., Kinds, 43,

St..breertruni 271
Frultvelling Gronsveld on Omstr. Rename cafe,

Station 205 251
Gullet, Fam, A. Kanteel Gromveld 203
Genseentebuls St. Geertruld 272
Orate., H. Winkel en eaten., &kande 221
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Klooster no BK. Kolonlehula Orerbunde 221
v. Runde 224

Lowls. 0. Reamemser. Ilmandijk, 00011, . 271
Hester= & Co., Fa. G. Glamailders en bran-

ders. floolbuis 261
Ndsten, H. Plebs.. 104 214
Phstmle Mann 294
Post-, Telegraaf- on Telefoondlenst Ifulppost., Tele.

Itrant- Tekboonkanloor Kande 290 Hulp-
post Telegraaf- on Telefoonkantoor Conde 291 --

Telegragf- on Telefoonsradon Morel 292.
Bassin, J. Winkelier, Maass, 43, finale 203
Bleck, A. Bussenberg 273, Crulle 284
Rom, A. Drukkerh, Vliewenar. 1148 251
Hoomsols Kalb, Vacantlebuls Sadevorsberr,

Una!, 272

EIJSDEN.
Deorloopend bereikbaar.

Hobus, It H. B. Reetor Unsulinenklooster,
lireas8v.r. 17 225

Houtermans, J. Auloverhuur, Spauwenstr. I 282
Hulse Anna Marla Rustiwnsion 201
Entine., A H. Cafeb on fruit, WIlhelminastr.

15 231
Huljnen, J. Pruitt, Hilksweg 304
Janssen, A. H. Carientw.fabr. 291
Jeukens-Wolfs, M. Stager, Brewster', 24,

11,0.0 273
KlInkenborg, L. Horlogemaker, Diens, 52 215
Klippen, P. Paarden, ere ens., hotel-rest.,

gtationspl. 11 213
Limsbooy, Mr. W.14. 3.11. Burremeester, Graaf

de Geloeslean 3 255
Landmacht, Kon. Harrah's/necks:erne longest,

22 292
Lemmas, F. Schildersbedr. on drogisterh, Voge-

lericana 2 316
Llederkerke de (toaaf, R. Graaf de Gelotalean 2 275
LIpperts, A. H. Molenaar on lendbombedr.,

Messehermolen 1, Reach 216
Lomberg, J.. Aannemer 234
Lueassen, J. Stager, Harps., 25 323
Mesas Mihail MU. Fehr. en hooldkantoor

345 (2 li)non) 'die ook onder Maastrkht
Manderveld-Jaspers, B. Timmerman en mete

betbed,, Gorpastr. 16 207
Marechaussee 'lie Landmiseht.
Meerlene, Wed. L. M. Intern. exped. en tramp.

ondern., wool,., Kapellwastr. 8 254
Heerlen', Matson Internexped, en tramp.-

ondern., part. dwane 000o1, Ilijksweg 16,
(hg.g. 254) 224

Ned. Spoorwegen 1),,uaneagent.(7-12, 14-18¢) 214
Ontvanger Invoerr. en Apolinsen 'die BelastIngen.
Pullen, G. Ruud-, knife. en varkenssl.,

mina., 513 277
Partouns, W. Loodpieter, Dorpestr. 276
Peuseens, Fa. Pourmeliandel, Hijkswer I 332
Pluckers Arts, Station Ei3sden 232
Plnekaers, Wed. W. Graanhandel, Withuis 1 236

GRONSVELD.
Doorloapend bereikbaar.

Haat', J. J. Norm is 224
Houben-Houten, Wed. N. Go vria. fruitvelling,

8rati,m001r. 221 231
Uouben Servals Gide-cost- Kampw. 18 293
Houilt, H. s Panto, St. Getriretid 292
Jacobs, J. Meelhaudel, bakkerlj, haw., fluke'

cog 61 295
Janssen-Gardenfers, Math. Routh., Wiens...

3a4 t.'ckeirade 263
Kapelanle Kerkp,ein 70 285
Liefdetusters v. d. H. Carolus BorromeusRijekholt

22 261
Nellssen, Hub. Autoverh. On brmast.h., Hofer.

340, St. Geertruid 201
Pastorle Gransveld
PLacksers-Sehrlfnemaekers, M. Graanh.
Posh-, Telegraal- an Tele( oondlenst Hulppost-, tale.

groat- en tele( wukant. 290 Post-, 81080001- en
telefoonstation, St. Gratruld 291. --

Automatisch bereikbaar alt het teleft ondlarlet
MAASTRICHT.

Savelkoul, Jos. Stager, Mmestr, 30, Doodle 201
Signs, N. Cafe Stationm, B Ii 252
Tishsen, J. /f. Exp, on autobusiondern., a. el.

Kook 14. 6,.olle 253
Thyssen, I. H. Exp. no autohmondern., a. 4.
Thhssens-Jaspar, J. Parallelw. 40 232
Tblissen Sjeng, Expallteur Handel in brandst.,

web en grand, Hulsen 159, Cell. 273
VellIngsvereen. Bun& en Omstr. Dir. Widders-

heves) Oss kantu.doorverbinding met woonit18,0.0 212
Yemen, Jean Frufth. 231
Wal0e0/10ms, I,. Fruith., (Mate 283
Winkens, J. Aannemer betonvieghtwerken,

Seboolstr. 60, Mere% 204
drarverbinding met woorsh. Directeur) 212

Automatisch bereikbaar oil bet tele( oondlstriet
MAASTRICHT.

Post-, Telegraaf- no Tole( oondlenst.
Dulppost-, 4elograaf. fa telefoonkantoor Eijeden
290 Telegraaf- en Telefoonstation Oost Maar-
lend 291. --

Prevoo, J. M. Pardo°, Breust Ei)Sden 301Padua., P. Autoverh., smederib leech.,
Kerk,r. 6 331

Reintjens, N. H. Fruitbandel, Withal. 12 206
Relntjens-Jmobe, H. Fee- as likeurhandel,

flarmonsemal. Kerkstr. 4 .434
Amour & Cle, G. 8100ion00tr. 345 (2 limen)
Botterdalmehe BankragerailgIng Corrachap 271
Rosenhout, A. Vrachtrilder, I ruithendel, Pare-

s.. 9, 00,41 Biistlen 297
Russel, Ch. H. D. II. Retorts, Pr. Hendrikstr, 313
Russel, E. A. Panto°, Mesch 302
Button, P. W. Calerrest., kol.waren, Puts, 13,

ih..il 336
Seblepms, N. H. Aannemer, &boolstr. 6 272
Smeets, M. H. A. Fruithanda 284
Spauwen, Gabs Fruit/3. en fruitveiling, WIlhelmina-

sa. 16 212
Spanwen-Sebrdnemakers, B. J. Frult.b., 010-

nonspl. 1 218
Spekkein-Lucassen, Wed. H. Kolarren en me-

nufact., Dorpmte. 10 264
Stevens, G. H. Brood- 'eh hanketh., kol.waren,

Kerlietr. 7 314
7elefoonstatIon Zie: Post.
Thee/en, Orbs Broodbekkerib Spetatenstr. 12 286
ThettnIssen, G. 261
TheunIssen & Zr., Fa. A. Bounds, eu bloemis-

terii, 10 lhelminastr. 36 321
Theunissen, G. & V. Stationspleiu 6 274
Ursulthenklooster Breust 262
Vlesschbal Notermans 257
Willems, H. H. Oritvauger Burg. Arinbestunr,

,ationsplein 10 205
Wit, C. H. do Gem. Voldwachter, Julianastr. 23 293
Wolfe, G. Gate, 34, Brrust 285
Wolfe, H. W. J. 8priernenstr. 6 326
Wolfs-Balers, A. Fruithandel, Parallelweg 4 252
Wolfs-Jeukens, P. Stegall, Raadhuisstr. 4 203

Automatisch bereikbaar 1,10 het teleloondistrld
MAASTBICHT.

Regout, P. Kasteel itijekholt 213
ReIntlens & Zn., Jos. Itijksw. 56 252
ReIntlens-Palt, J. Veeh., Doors, 84 232
RIJKSPOLITIE,
Rliksveldwachter 5040.01., Hijksweg 160 283
Sehmp, A. Verb., Stationew. 213 273
Schiepers, J. GM', Dorpstr. 23 262
Spauwea, A. H. Ilandeleag. ZuhlNed. Zuivelb.

Grolaveld 234
Tebeux-WIllems, H. Dorpetr. 1, St. Geertruid 291
Vaessens, W. Electr. emeslorij, autegen. lascie

CU wiiinrienting. Bijksweg 58 205
VellIngsvereen., Co6p. Gronsveld 253
Voorst tot Voorst-de Quad, Dwane C. H. M. S.

van Itijksweg 104 255
Wassenmr, E. Ca15-restaurant, Rijksweg 7,

Rtirkholt 254
Whams, H. J. H. Damm On Ileerenki n. meat,

Stations., 016 265
Zulvelf abr. St. Barbara flckeiro.de 223

Volledige telefoongids van Bunde, Geulle, ltteren, Eijsden, Oost-Maarland, Mesch,
Gronsveld, Rijckholt, Eckelrade en Sint-Geertruid, anno 1935.

Antoon van Baal

Antonius van Baal werd geboren op 19 januari 1892 in het
Noordlimburgse plaatsje Ottersum bij Gennep. Hij kwam uit
een gezin van negen kinderen. Zijn vader was landbouwer.
De boerderij was gelegen in een zeer bosrijke omgeving,
die grensde aan het zogenaamde Reichswald in Duitsland.
Na de lagere school in Ottersum volgde hij
landbouwonderwijs. Hij gaf echter al vroeg te kennen dat
hij geen boer maar politieagent wilde worden. In 1916 ging
hij in militaire dienst. Hij was lid van de fanfare van
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Ottersum. Hij bespeelde de bugel, ook in een militaire
kapel gedurende zijn diensttijd. Vreemd genoeg raakte hij
in zijn verdere leven nooit meer een muziekinstrument aan.
Het uniform beviel hem wel, want in deze periode trad hij
ook op als hulpcommies te Maastricht (vergelijkbaar met de
huidige douanebeambte). Zijn eerste "echte" politiebaan
kreeg hij in 1921 in Helmond, als agent bij de
gemeentepolitie. In 1922 werd hij aangesteld als gemeente-
veldwachter te Margraten.
In Margraten was hij in de kost bij bakker Prevoo. Hij
leerde hier Maria Hubertina Elisabeth Mathieu uit Ingber
kennen (geboren 17 februari 1894), waarmee hij in 1923 in
het huwelijk trad. In Margraten werden hun zonen Willy en
Jean geboren. In 1927 kwam er in de gemeente Gronsveld een
veldwachtersplaats vrij. Antoon van Baal solliciteerde met
49 anderen naar deze functie; hij werd in dat zelfde jaar
aangesteld.
De eerste jaren was hij in dienst van de gemeente
Gronsveld en de gemeente Rijckholt (toen nog een

In militaire dienst. Van Baal met bugel (midden zittend).
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zelfstandige gemeente). Op zijn politiepet prijkten de
initialen R en G (Rijckholt en Gronsveld). Hij huurde het
huis nabij kasteel Rijckholt (thans restaurant). In dit
huis werd de enige dochter Alice (Pleumeekers) geboren.
Antoon wilde graag een eigen huis en verzocht het
gemeentebestuur om een passende woning in Gronsveld. Deze
kreeg hij uiteindelijk op de hoek Harmonieweg-Hogeweg
(thans bewoond door zijn kleinzoon Jan).
Veldwachter Van Baal deed zijn werk op een wijze die tOen
heel gebruikelijk was, maar die nu zeker niet zonder
kritiek zou blijven. Hij was een man van gezag en dat liet
hij dan ook merken. Zijn meest bekende (en ook gevreesde)
uitspraak bij caferuzies was: "Stil of anders d'r uut."
Werd aan deze oproep geen gehoor gegeven dan kwam zonder
aanzien des persoons de "piezel" (de gummiknuppel) op de
proppen. Van Baal maakte indruk op iedereen.
Hij was als ambtenaar van de gemeente ook belast met de
bezorging van de post aan de wethouders. Zo kwam hij in
alle uithoeken van de gemeente (Honthem, Eckelrade,

1922. Met de fiefs in Helmond.
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Veldwachter Van Baal voor het gemeentehuis in Margraten.

Heugem) en kon ook daar zijn beroep uitoefenen. Onrecht
kon hij niet dulden en met alle middelen die hem ter
beschikking stonden bestreed hij dit. Dat hij hierdoor wel
eens in de problemen kwam, spreekt voor zich. Kreeg je. het
met Van Baal aan de stok, dan legde je vroeg of laat het
loodje. Zijn manier van werken werd niet door iedereen
gewaardeerd al dwong hij door zijn optreden respect en
ontzag af.

Hij dronk niet, rookte niet en leefde als een goed katho-
liek. Hij ging nooit uit in het dorp en deed nooit mee aan
dorpsfeesten. Een uitzondering hierop was de jacht. Hij
was een verwoed jager. Samen met Haj en Zjef Reintjens en
Ber Spronck werd het gebied rond Gronsveld en Rijckholt
tot aan de Maas bejaagd. Een heel groot jachtgebied
pachtte hij in zijn geboorteplaats Ottersum. Een geschoten
wild varken nam hij trots mee naar Gronsveld om het door
slager Louis Waber te laten "sjtOkkere".
Een maal per drie A vier jaar moest hij als veldwachter op
retraite in Spaubeek. Zijn kinderen vonden dit niet leuk
maar hij nam er graag aan deel.
Hij was als kind erg gehecht aan de natuur en kon uren in
veld en bos vertoeven. Hij was vaak aan "De Beuk" te
vinden in gezelschap van Andre Beuken.
Ook tijdens zijn wandelingen kon hij zijn beroep niet
vergeten. Zo lette hij streng op het stelen van fruit, het

Bij gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum gemeentepolitie.
V.I.n.r. Aarts, Van Baal, Flutters en Strijbos.

niet-scheren van meidoornheggen en het illegaal betreden
van mergelgrotten. In het dorp werd hij met regelmaat van
de klok geroepen bij burenruzies. Het was in die tijd,
toen er nog geen riolering was, gebruikelijk dat de
bewoners de straatgoten veegden. Dat vegen gebeurde
stroomafwaarts, van "boeve ien 't duerp nao oonder ien 't
duerp". Als iemand zich niet aan deze afspraak hield
ontstond er vaak ruzie. Veldwachter Van Baal moest dan
opt reden.

Hij lette stipt op de sluitingsuren. Tijd was tijd en
zelfs de aanwezigheid van de burgemeester in een café
belette hem niet de zaak op sluitingstijd te ontruimen.
Ofschoon zijn kinderen bier vaker op aandrongen nam hij
niet deel aan het rijke verenigingsleven van Gronsveld en
Rijckholt. Hij vond dat je in zijn positie afstand moest
nemen van het dorpsleven, geen partij moest trekken en je
zo weinig mogelijk moest bemoeien met de politiek. Hij
heeft ook nooit een woord Gronsvelds gesproken, maar bleef
volharden in het Ottersumse: "Stil, of anders d'r uut."
Als veldwachter werd hij rond Sinterklaas altijd
geraadpleegd door de Sint over de streken die de kinderen
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hadden uitgehaald. De jaarlijkse toneelavonden bezocht hij
slechts als bewaker van de openbare orde. In een van deze
stukken speelde een Gronsveldenaar de rol van veldwachter.
Hij imiteerde veldwachter Van Baal treffend, tot groot
vermaak van het publiek. Veldwachter Van Baal kon dit
moeilijk verkroppen, maar stond machteloos.
Al stond hij bekend als man van orde, veel processen-ver-
baal deelde hij niet uit. Bij controles liet hij
werklieden die per fiets richting Zinkwit in Eijsden
reden, zonder meer door, omdat hij vond dat die mensen het
al zwaar genoeg hadden.

Van Baal met dochter Alice.

Van Baal met vrouw en kinderen Wil (rechts) Jean en Alice. Van Baal met de huid van het wild zwijn.
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Hoogtepunt van het jaar was voor hem altijd de kermis in
Gennep, die acht dagen duurde. Elk jaar ging hij er naar
toe. Bij zijn familie, in zijn ouderlijk huis, waar hij
dan logeerde, kwam hij graag. Meestal bezocht hij deze
kermis per fiets. Ofschoon hij ook dan niet dronk
amuseerde hij zich kostelijk. Later ging hij naar de
kermis op de motor. Hij heeft het motorrijden echter nooit
geheel onder de knie gekregen. Zo reed hij naar Gennep
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Van Baal met zijn trouwe Duitse-herdershond.

zonder te schakelen voortdurend in de tweede versnelling.
Op latere leeftijd en na zijn pensionering kreeg hij meer
tijd voor zijn hobby's: de jacht, zijn duiven, zijn bond
en zijn tuin. Hij had nauwelijks verstand van duiven en
plaatste sierduiven, Hollandse kroppers en reisduiven in
hetzelfde hok. Toch haalde hij wel eens een prijsje. De
echte kenners, zoals buurman Eudem Goessens (uitbater van
café Sport) begrepen er niets van. Van Baal fokte
sierduiven, maar ook kanaries en goudfazanten.
Zijn tuin lag er altijd piekfijn bij. Bloemkool en groene
kool teelde hij niet omdat hij die niet at. Kreeg hij ze
toch ergens voorgeschoteld dan zei hij: "Dit heeft d'n

dokter me verbode."
Tot zijn dood is hij op jacht gegaan. De laatste jaren,
toen hij slechter ter been was, was dit niet geheel zonder
gevaar. De drang om mee te gaan was echter groot. De
andere jagers hielden dan wel wat rekening met hem.
Zijn laatste levensjaren, zijn vrouw was in 1972
gestorven, woonde hij naast zijn dochter Alice in Heugem.
De laatste dagen van zijn leven moest hij in bed
doorbrengen. Een tante van zijn schoonzoon, die in het
klooster te Heugem verbleef, kwam hem dagelijks opzoeken
en bad met hem de rozenkrans. Op een gegeven ogenblik
wendde hij zich tot haar en zei: "Zuster als ik hier boven
aankom en 't is mogelijk, dan stuur ik u een kaart." Die
kaart heeft de zuster nooit gekregen, wat niet wil zeggen
dat hij niet is aangekomen.
Hij stierf in Heugem op 12 maart 1980. Op het sterfbed
praatte hij nog steeds over een "klucht patrijzen" alsof
hij nog op jacht was.

Frans van de Weerdt
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Onze tractor

In vergelijking met nu, veranderde er in vorige eeuwen in
het leven en werken van onze voorouders bijzonder weinig.
De middelen die zij gebruikten om bijvoorbeeld. het werk
en vervoer te vergemakkelijken waren, op een enkele
verbetering na, vrijwel dezelfde. Een voorbeeld hiervan is
het gebruik van paard en kar. Bijna veertig eeuwen was het
paard in het dagelijks leven onmisbaar.
Rand de eeuwwisseling doet de tractor zijn intrede en
langzaam maar zeker gaat de machine het paard vervangen.
De eerste landbouwtrekkers verschenen in de U.S.A. in
1892. De belangstelling voor tractoren in ons land dateert
van 1909 en de invoer ervan vond waarschijnlijk plaats ter
gelegenheid van de Internationale Landbouwtentoonstelling
van 1913. Op deze tentoonstelling werd door de Deutsche
Internationale Harvester Company een 45 pk
petroleumtrekker geintroduceerd. Door het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog duurde het tot 1919 eer de tractor op
grote schaal in ons land werd ingevoerd.
Er waren verschillende fabrikanten zoals Deutz, Lanz,
Case, Austin. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
onderbrak de ontwikkeling van de landbouwmechanisatie. Aan
het einde van de oorlog bleek 997 van de trekkers verloren
te zijn gegaan. Dus beginnen we pas echt na 1945. In onze
omgeving was een van de eerste tractoren eigendom van de
famine H. Caelen-Dassen in Rijckholt. Het is een Porsche
Allgaier diesel uit 1954 met een gewicht van 870 kg. Nadat
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hij jarenlang trouwe dienst op de boerderij had gedaan

kwam Grueles in het bezit van dit pracht-exemplaar. Hij

mocht enkele jaren rusten in de opslagruimte, mar
uiteindelijk is hij dit jaar helemaal opgeknapt. De

vroegere eigenaar en alle mensen die hebben meegeholpen,

zorgden er uiteindelijk voor dat een van de eerste types

"moderne paarden" in Gronsveld en omstreken voor het nage-

slacht bewaard is gebleven.

John van de Weerdt
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Wat maog 't ziEn
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Tijdens graafwerkzaamheden in een tuin kwam dit voorwerp
tevoorschijn.
Wat zou het kunnen zijn? Reacties alstublieft.
Bel Frans Huits (tel 1683) of John van de Weerdt (tel
2667).

IFoto

1941. Jean Berghmans, TrOija Beuken (Bremen), Jeanne Goessen (van Zjeu).
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Natuur

Raamslachtoffers

De meesten van u hebben het wel eens ervaren. Een
plotselinge en harde klap tegen de ruiten van de
tuindeuren, veranda of bijkeuken. Nadat u van de schrik
bent bekomen, blijkt bij nader onderzoek dat een vogel
tegen het glas is gevlogen.
De oorzaak hiervan is het spiegelend glas, waardoor de
vogels de lucht, de bladeren van de bomen en de struiken
in het glas zien. Door deze reflectie worden de vogels in
de war gebracht, ze denken dat ze naar een open ruimte
vliegen. Wellicht heeft uzelf in een winkelbedrijf wel
eens deze onprettige ervaring opgedaan.
Omdat vogels het "fata morgana" niet of pas te laat
ontdekken, is hun snelheid, en dus ook de klap, zo groot
dat de meeste het ongeval niet overleven. Vooral merels en
zanglijsters zijn het slachtoffer, maar ook andere vogels.
Zo werden wij door Jean Goessens (vaan de sikkertaores)
benaderd, omdat een grote roofvogel tegen het raam van de
tuindeur was gevlogen. De klap, die volgens Jean heel hard
was, was veroorzaakt door een grote havik. Deze havik
wilde in een onbesuisde en supersnelle
achtervolgingsvlucht een spreeuw bemachtigen. Helaas
hadden beide zich verkeken op de reflectie in het glas. De
spreeuw was op slag dood, maar de zwaar aangeslagen havik
kwam na enige tijd stilaan tot leven. Na een half uurtje
was de "verdoving" uitgewerkt en koos de havik weer het
luchtruim, al was zijn vlucht bepaald niet sierlijk.
Het schijnt dat vooral grote vogels versuft raken
(vergelijk het maar met onze hersenschudding) en na een
uurtje weer actief worden. Dit blijkt ook uit het volgende

voorval. In februari van dit jaar belde Leon
Schrijnemaekers (Kampweg) dat een roofvogel op het
besneeuwde grasveld zat. Het bleek een mannetjessperwer te
zijn. De vogel was versuft, uitgeput en niet meer in staat
om te vliegen. Ook deze vogel was tegen een raam gevlogen.
We hebben de sperwer gevangen en overgebracht naar het
roofvogelopvangcentrum van Jo Erkens te Beek. Jo Erkens is
ook bekend van de KRO-serie "Natuur in eigen land". Hij
vertelde later dat de sperwer de volgende ochtend al
zodanig in de voliere te keer ging dat hij genoodzaakt was
de vogel vrij te laten. Volgens hem was deze sperwer weer
volledig hersteld.
Bij Zjef Indebraek (Stationsstraat) gebeurde enige dagen
eerder een soortgelijk voorval. Een roofvogel was door het
raam van de bijkeuken gevlogen, waarbij een behoorlijk gat
in de ruit was ontstaan. De vogel zat (nog) binnen en was
gewond, want er waren bloedsporen. Toe Zjef aankwam bleek
de vogel reeds gevlogen (door het gat weer naar buiten).
Wel is er nog een foto gemaakt zodat onze vermoedens later
werden bevestigd: een sperwer.

Roofvogelsilhouetten op windscherm.
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Sperwers en haviken hebben een zelfde jachtmethode. Ze
stuiven over heggen en tussen bomen en struiken, waarbij
ze hun prooidieren verrassen. De sperwers in ons geval
zullen hun prooi ook jets te onstuimig hebben achtervolgd.
Bij de familie Curfs (Stationsstraat) vloog een koekoek
tegen het raam. De vogel overleefde de klap niet. Zijn
snavelpunt was gebroken, hetgeen bij veel raamslachtoffers
het geval is. We hebben het diertje laten opzette en het
doet nog steeds dienst bij onze vogellessen.

U kunt de vogels helpen door op de (gevaarlijkste) ramen
een (roof)vogelsilhouet of een ander motief te plakken.
Ook met vitrage wordt natuurlijk de reflectie tegengegaan.
Deze silhouetten zijn speciaal door de Vogelbescherming
hiertoe uitgegeven. Mocht u toch nog een verdoofde vogel
vinden, dan kunt u hem het beste op een veilige en donkere
plaats houden, totdat hij weer actief wordt. Hij zou
anders een gemakkelijke prooi voor een kat zijn.
Natuurlijk kunt u Hub Reumers (2868) of mij (2806) altijd
bellen.

Pim van de Weerdt

Toponiemen

Riesseberg

De "Riesseberg" is de heuvel waarop "De Beuk" is gebouwd.
Over de naam "Riesseberg" vinden we als verklaring in de
"Diksjener": "Mnl: rese (rist) = o.a. fijnvertakt spruitje
aan bessenstruik of wijnstok. Ter plaatse liet in het
begin van de 1/e eeuw Justus-Maximiliaan van Bronckhorst
een wijngaard aanleggen." De wijngaard van Justus-
Maximiliaan is echter alleen een aanwijzing voor de
verklaring van het toponiem Riessenberg, als die naam uit
het begin van de 17e eeuw zou dateren. Dat is echter niet
het geval. De naam Riessenberg is zeker 400 jaar ouder en
toen wist men nog niets van Justus en zijn spruitjes.

In de Nederlandse akte van 1363 waarin het convent van
Sinnich 231/4 bunder akkerland verpacht aan Godvreude vanden
Wijngart komen we (voor alsnog) voor her eerst de naam
"Reessenberch" tegen. In de Latijnse akte van 1363 luidt
die naam "rissenberch". Dat met die naam de huidige
Riessenberg is bedoeld, heb ik in een eerder artikel
aangetoond door het desbetreffende perceel, tegen de
huidige Riessenberg gelegen, terug te vinden.
In de akte van 1444, waarin heer Hendrick van Heer zijn
landgoed verpacht aan Johan Mour, komt de naam
"Reessenberch" maar liefst 11 maal voor, plus 1 maal
"ressenberch" en 1 maal "deessenberch". Die laatste naam,
met de aanvulling "op die grebbe", is wellicht een
verschrijving van "reessenberch". Een van die 11
"Reessenberch"-en betreft het perceel van de Wijngaardshof
waarvan in de vorige akten sprake was. Kortom de huidige
Riessenberg heette vanaf de 14e eeuw al "Reessenberch".
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In het Middelnederlandsch Handwoordenboek van J. Verdam
vinden we verschillende woorden die met "Reessenberch" te
maken kunnen hebben:

resch of risch, betekent o.a. schraal, mager, dor.
rese, betekent reus.
rese, betekent rist of rits. (denk aan: "wiemele

ritse").
risch, betekent graszode, aardkluit.
risschen betekent graszoden steken.

Welke van deze betekenissen nu betrekking hebben op
"Riessenberg", is niet uit te maken; ze zijn allemaal
mogelijk:
- "Dorre-berg" (kalkgrasland).
"Reuzen-berg" (lijkt hoger dan zijn omgeving, kijkt u

maar vanaf de autoweg).
"Ritsen-berg" (misschien groeiden er bessestruiken met

veel "ritsen").
"Rissen-berg" (misschien werden er graszoden gestoken).

Zonder nadere aanwijzingen, bijvoorbeeld via een nog
oudere benaming, is de herkomst van Riessenberg niet met
zekerheid vast te stellen. Wel is het duidelijk dat de
Riessenberg zijn naam niet ontleent aan de wijngaard van
Justus-Maximiliaan van Bronckhorst.

Piet van Caldenborgh

Rectificaties
Janna van Siemeke (vorige nummer blz. 93) moet zijn Janna
van de Sim.
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