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Bij de voorpagina

1921. Fieke Joskin bij haar ouderliik huis in Riickholt, thans Riiksweg 210. In het
raam Johanna Joskin, die in 1924 overleden is.
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Voorwoord redaktie

Dat ons tijdschrift wel degelijk gelezen wordt, mag
blijken uit een reactie van Joost Gadiot op het artikel
van de sectie Dorp & Milieu over een kleinschalige
bestemming van het Kasteel Gronsveld. Joost wijst ons er
in zijn brief op dat het kasteel in het verleden, zowel
door zijn ouders als door hemzelf steeds gebruikt is voor
kleinschalige projecten, en dat de gedachten van de
familie Gadiot nog steeds in die richting gaan. Die
gedachten zijn wel goud waard maar ze worden niet betaald
en je kunt er ook niet mee betalen. De brief sluit met de

woorden: "Als er in Gronsveld behoefte is aan een
kleinschalig project, laten die mensen dan een concreet
verantwoord plan ontwikkelen. Wij zullen de eersten zijn
om een dergelijk plan positief te bekijken. Een dergelijk
initiatief hebben we tot nog toe niet mogen ontvangen."
De redaktie vindt dit een uitdaging die Gronsveld best
mag aannemen. Wanneer horen we er meer van?

Op 5 juli opent de tentoonstelling "Het Krijt" voor het
tweede en laatste seizoen. Wie nog niet geweest is,
krijgt tot 30 augustus de gelegenheid. U vindt meer
informatie in dit nummer. Ook in dit nummer vindt u
unieke informatie over de pas gerestaureerde Noodkist en
de inhoud ervan, over wegkruisen en hun oorsprong, en
over diverse onderwerpen die- verbandhouden met Gronsveld
en Rijckholt in deze tijd van het jaar.

Mocht u, tot slot, nog niet in het bezit zijn van een
leesplankje, er zijn twee manieren om daar aan te komen:
f 10,-- overmaken op de rekening van Grueles, of een
nieuwe abonnee voor ons tijdschrift opgeven. Dat laatste
kan zo rond de kermis toch geen probleem zijn.

De redaktie

51



De noodkist van Gronsveld

In Gronsveld wordt ieder jaar tijdens de kruisdagen en in
de sacramentsprocessie de Noodkist meegedragen. Dit is
voor iedere Gronsveldenaar heel gewoon, ja zelfs zo
gewoon dat men niet gauw stil zal staan bij de vraag hoe
dit gebruik ontstaan is, en waar de Noodkist vandaan
komt. Toch ligt hier een interessante geschiedenis aan
ten grondslag.

Op zaterdag 16 mei van het jaar 1803 vond er een
merkwaardige ontmoeting plaats tussen een delegatie uit
Gronsveld en G.F.X. van Gulpen, kanunnik van het
Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht. Men trof elkaar
bij een kruisbeeld, waarschijnlijk dat bij de treurwilg
aan de Trichterweg. Wat was de reden van die samenkomst?
In de geschiedenis komt niets uit de lucht vallen: alles
is terug te voeren tot een diepere oorzaak. Zo ook deze
gebeurtenis, die in zekere zin een van de vele gevolgen
was van de maatschappelijke veranderingen die zich in de
jaren daarvoor hadden afgespeeld. Uit het jaartal 1803
kunt u opmerken dat de ontmoeting zich afspeelt in de
Franse Tijd. Deze Franse Tijd heeft op onze gewesten een
onuitwisbaar stempel gedrukt. Tal van maatschappelijke
hervormingen werden doorgevoerd. In het kader van dit
artikel is vooral van belang dat het Franse bewind
aanvankelijk kerk en godsdienst in een zeer moeilijke
situatie bracht. Immers de Franse revolutionairen
begonnen meteen met verbeurdverklaring van het grootste
deel der kerkelijke goederen en de opheffing der
kloosters en kapittels. Napoleon maakte door het sluiten
van een overeenkomst met de paus in 1802 een einde aan de
jarenlange kerkvervolging. Daardoor mocht de godsdienst
weer openlijk uitgeoef end worden. De parochiekerken
gingen weer open, echter de vele kapittel- en
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kloosterkerken bleven dicht, en ook de kapittels zelf
bleven opgeheven. Dit lot trof ook de kapittels van
Sint-Servaas en van Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht. Deze
kerkelijke instellingen waren door de Fransen grondig
uitgeplunderd: alles wat geldswaarde had werd of was al
verkocht. Voor zaken die geen geld opbrachten hadden zij
geen belangstelling. Zo verdwenen de kostbare gouden en
zilveren reliekhouders uit de schatkamers van beide
kerken in de smeltkroes. De relieken zelf mochten de
kanunniken houden.

---

Een der beide zijkanten van de Noodkist, met de afbeelding van de H. Augustinus.
(Op de andere kant staat St.-Martinus afgebeeld.)
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Nu de kapittelkerken gesloten bleven, stonden de
kapittelheren de relieken af aan de parochiekerken.De
Onze-Lieve-Vrouwekerk schonk er een aantal aan de (nplij
gelegen) Sint-Nicolaaskerk (in 1838 afgebroken).
Daarnaast beschikte de Onze-Lieve-Vrouwekerk nog over
relieken die eeuwenlang op St.-Marcusdag en tijdens de
kruisdagen in bidtocht werden meegedragen. Ook deze
processies waren na het begin van de Franse tijd verboden
geweest. Aangezien, waarschijnlijk als gevolg daarvan,
ook de animo voor die processies verdwenen was, keken de
kanunniken nit naar een parochie waar de kruisdagen nog
wel in ere werden gehouden. Hun blik is toen op Gronsveld
gevallen. Waarom juist Gronsveld werd uitgekozen am de

traditie van het kapittel voort te zetten, is niet
duidelijk.
Op 14 mei 1803, Hemelvaartsdag, kreeg kanunnik G.F.X. van
Gulpen van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel de opdracht de
relieken over te brengen naar de kerk van Gronsveld. Met
de overname van de relieken nam Gronsveld tevens de
verplichting op zich om deze tijdens de kruisdagen rand
te dragen. Dit alles werd keurig vastgelegd. Op 15 mei
1803 werden de relieken in de kist (de "Noodkist")
gelegd. De volgende dag vond bij het veldkruis aan de
Trichterweg de overdracht plaats en erfde Gronsveld de
bedetocht met de relieken van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
van Maastricht. Het kapittel hield wel een slag om de
arm, want er werd afgesproken dat de Noodkist zou warden
teruggegeven wanneer het kapittel in ere werd hersteld.
Pastoor Christiaan Schrijnemaekers, kapelaan Baltazar
Smeets, de "maire" van Gronsveld S. Bouchoms, koster Van
den Boom, en Michael en Jean Lacroix tekenden de
overeenkomst.
Het zo vurig verhoopte herstel van het kapittel bleef
echter uit. Oak onder het bewind van Koning Willem I
(1814-1840) was er geen schijn van kans op herstel.
Daarom besloot kanunnik Van Gulpen in 1817 de reliekschat
in voile eigendom aan de Sint-Martinuskerk af te staan.
Er werd nog eens uitdrukkelijk bepaald dat het schrijn
tijdens de kruisdagen en "in alle nood" aan het volk
getoond moest warden, zoals vele eeuwen lang in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk was gebeurd. Pastoor en

kerkmeesters, "besielt zijnde met herkentenisse en guide
danckbaarheijt",beloofden am in de toekomst in een van de
hoogmissen gedurende het jaar te zullen bidden voor alle
overleden kanunniken van het kapittel.
De Noodkist had intussen een plaats gekregen in een nis
in de muur tussen het Maria-altaar en het koor. Onder de
nis stond het opschrift: "Reliquien der H.H.A.A. Thomas
en Bartholomeus der H.H. Martelaaren Lambertus, Blasius,
Cyprianus etc. der H.H. Maagden en Martelaaren Barbara,
Apollonia etc. Agatha etc." De kist bleef tot na de dood
van Pastoor Thijssens in 1860 in die nis opgesteld. Toen
in 1861 herstelwerkzaamheden in de kerk plaatsvonden,
werd geconstateerd dat de kist in een zeer slechte staat
verkeerde. Het kerkbestuur besloot het schrijn te laten

De voorkant van de Noodkist. Het is niet mogelijkgebleken alle afgebeelde heili-
gen te benoemen. Aan deze zijde zien we op het deksel links: H. Blasius, H. Pe-
trus, vrouwelijke heilige (onbekend); midden: Maria met kind; rechts: H. Jacobus
minor, bisschop met lans (onbekend), H. Barbara. Op de zijkant: H. Krijgsman,
heilige met boek dat bekleed is met pa/hum (onbekend), heilige (onbekend),
H. Krijgsman met zwaard.
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verven en vergulden. Meer werd er niet aan gedaan omdat
men op dat moment kennelijk veronderstelde dat er binnen
niet al te lange tijd een nieuwe kist zou worden gemaakt.
In 1862 kreeg het schrijn een nieuwe plaats onder het
altaar van Sint-Amandus, het huidige Sint-Josefaltaar.
Tot dan toe had nog nooit iemand de behoefte gevoeld om
de kist te openen en te kijken wat er nu precies in zat.
En als die nieuwsgierigheid er toch was geweest, dan werd
die wel bedwongen door de wetenschap dat de zegels van de
kist alleen verbroken mochten worden met verlof van de
bisschop. De kist bleef dus gesloten. Op 9 november 1863
echter werd in Maastricht de Noodkist van Sint-Servaas
geopend. Deze gebeurtenis was voor Gronsveld aanleiding
om ook bij de bisschop toestemming te vragen voor het
openen van zijn Noodkist. Het verkrijgen van dat verlof
was een proces van lange adem. Men nam er in Roermond de
tijd voor. Na zes jaren van vragen en wachten, werd in
1869 eindelijk toestemming verleend. De kist werd geopend
door pastoor Hoho en kapelaan M. Willemsen,
schatbewaarder van de Sint-Servaas. De opening vond naar
alle waarschijnlijkheid plaats in de parochie. De
relieken werden onderzocht, in reukwater gedrenkt, in
zijde gewikkeld en vervolgens verzegeld met het zegel van
Mgr. Paredis, bisschop van Roermond. De kroniekschrijver
vermeldt helaas niet op welke dag de opening plaatsvond.
Wel schrijft hij: "... intusschen dat de kist hersteld
werd, plaatste men de relikwieen in verzekering."
Hieruit zouden we mogen afleiden dat de kist nog altijd
de oorspronkelijke is en dat de herstelling slaat op de
beschildering. Ook de passage over de Gronsveldse
Noodkist in het boek "Monumenten van Geschiedenis en
Kunst in Zuid-Limburg (deel V, p. 184) wijst in deze
richting. Daarin wordt gesteld dat het schrijn uit de 18e
eeuw dateert en de beschildering uit het midden van de
19e eeuw. Wie de beschilderingen heeft aangebracht is
niet bekend.
In 1869, op 19 maart, het feest van Sint-Josef, werden de
relieken plechtig overgebracht van de pastorie naar de
kerk. Daar werden ze op het Sint-Amandusaltaar ter
verering uitgestald. Na de plechtige hoogmis hield de
schatbewaarder van de Sint-Servaas een preek over de
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De achterkant van de Noodkist. Duidelijk zijn de zegels te zien. Van de afgebeel-
de heiligen kan alleen de H. Laurentius (deksel. tweede van links) met enige
zekerheid benoemd worden.

verering van de relieken. Tevens las hij het
proces-verbaal voor waarin de inhoud van de Noodkist werd
beschreven. Hierna werden de relieken in de
gerestaureerde kist gelegd en het schrijn werd gesloten
met het zegel van de parochie. Tijdens de plechtigheid
zong het zangkoor de hymnen uit het officie van de H.H.
Relieken en er werd "aanhoudend gewierookt". Na de Oratie
werd het Te Deum gezongen en de zegen met het
Allerheiligste gegeven. Vervolgens werd het schrijn
tussen kaarsen geplaatst en werden de gelovigen in de
gelegenheid gesteld de relieken te vereren om zodoende
hulp en bijstand van de heiligen af te smeken. Bij de
plechtigheid waren vele gasten aanwezig.

In het voorgaande is herhaaldelijk over de relieken
gesproken. Welke relieken bevinden zich nu precies in de
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Noodkist? Het proces-verbaal van 1869 beschrijft de

inhoud van het schrijn als volgt:
Er zijn zes pakketten.
Pakket 1 bevat drie oude beurzen. De eerste beurs is van
blauwe zijde en bevat de relieken van de H. Petrus,
Thomas van Cantelberg, van het H. Kruis, van de H.
Laurentius, H. Honoratus, H. Martialis, H. Crysostomus,
H. Blasius, van de H.H. Onnozele Kinderen, van de H.
Jacobus (apostel), van de H. Genesius en de H.H. Sergius
en Bacchus, van het kleed van de H. Amator, van de H.

Eventius en de H. Petrus (martelaar). Ook bevat deze
beurs een stukje van het kleed van Maria en een klein
beursje met het opschrift: H. Sixtus, paus en martelaar.

De tweede beurs, in verschillende kleuren, bevat een
aantal niet nader genoemde relieken. De derde beurs van
donkerblauwe zijde bevat eveneens veel onbenoemde
relieken.
Pakket 2 bevat een aantal relieken in rode, blauwe en
witte zijde gewikkeld.
Pakket 3 bevat relieken die afkomstig zijn uit het altaar
van Sin-Jan, Dit altaar werd afgebroken op 2 september

1626.
Pakket 4 bestaat uit een perkament van de H.H. Artemie en
Atice, gezellinnen van de H. Constantia; verder een
reliek van de H. Barbara en relieken uit het altaar van
Cornelis en Cyprianus. Dit pakket bevat ook nog twee oude

zegels.
Pakket 5 bevat een loden doosje met beenderresten.
Pakket 6 bevat veel onbenoemde relieken.
Alle pakketten werden na het onderzoek naar de inhoud
weer verpakt: pakket 1 in witte gebloemde zijde, pakket 2
in rode zijde en langwerpig van vorm, pakket 3 in witte
zijde, pakket 4 in blauwe gebloemde zijde, pakket 5 in
blauwe zijde, pakket 6 in rode zijde. Zoals reeds
vermeld, werden ze allemaal verzegeld met het zegel van
Mgr. Paredis, bisschop van Roermond.

Na de plechtigheid in 1869 bleef de Noodkist onder het
altaar van de H. Amandus staan, totdat het schrijn bij
een opknapbeurt van de kerk achter het hoofdaltaar
verdween. Dit was geen geschikte plaats, want door
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vochtinwerking ontstonden er verfblazen en de gehele kist
raakte langzaam in verval. In 1985 werd de kist opnieuw
gerestaureerd door Th. van Seeters uit
Sint-Odilienberg. Een en ander kreeg zijn beslag door
het ijveren van deken J. Douven. Op 27 oktober 1985, het
feest van Allerheiligen, werd de kist met enige
plechtigheid teruggebracht naar de kerk en onder het
hoofdaltaar opgesteld. Een plaats die overeenkomt met de
waardige inhoud en die bovendien historisch juist is.

Pastoor S. Tagage
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Archeologie'
Wandelkaart bij Krijttentoonstelling

Op zondag 5 juli gaat de Krijttentoonstelling in "'t
Kloester" weer open. De tentoonstelling zal tot en met 30
augustus iedere zondag geopend zijn van 14.00 u tot 17.00
u. Gelegenheid genoeg dus om alsnog een bezoek te brengen

aan deze toch zeer interessante tentoonstelling.

Er zijn twee nieuwigheden in vergelijking met verleden
jaar. In de eerste plaats is er een nieuwe kubus,
speciaal met opmerkelijke steentijd-sculpturen en
informatie daarover. In Grueles 6 (1986) nr. 4, p. 153
heeft u daar uitgebreid over kunnen lezen. Hoewel
sommigen nogal sceptisch doen over de voorwerpen zelf,
hebben we hier wel degelijk te maken met door
prehistorische mensen bewerkte stenen die geen werktuigen
kunnen zijn. Er zijn in Nederland en ook elders
veelvuldig dergelijke voorwerpen gevonden. Wat het
tentoonstellen betreft hebben we met een primeur voor
Zuid-Nederland te maken. Bovendien zijn alle
tentoongestelde sculpturen gevonden in de omgeving van
Gronsveld en Rijckholt.

In de tweede plaats is er een speciale wandelkaart
gemaakt. De tentoonstelling bevindt zich namelijk midden
in het gebied waar ze over handelt. Aan de hand van de
wandelkaart, met beschrijving van wat er langs de route
is waar te nemen, kunt u dan ook diverse tentoongestelde
elementen ter plekke opzoeken. De kans dat u daarbij zelf
fossielen, prehistorische afslagen, werktuigen of
sculpturen vindt, is vanzelfsprekend ruimschoots
aanwezig. Op de afbeelding ziet u de kaart in sterk
verkleinde vorm. Met een beetje moeite zult u de route
door het bos echter wel kunnen thuisbrengen. Op de echte
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Wandelroute.

kaart is de route duidelijk in kleur ingetekend en zijn
de bezienswaardigheden met nummertjes aangegeven. Over de
plaatsen met een nummer krijgt u via de kaart de nodige
informatie over geologie, archeologie, natuur en
historie.
Wij hopen u, misschien voor de tweede keer, op de
tentoonstelling te zien, of op de wandeling tegen te
komen.

Heeft u belangstelling voor archeologie, we kunnen
uitbreiding van onze sectie goed gebruiken. Bel Jan
Weertz, telefoon 2022, 's avonds na zes uur.

Piet van Caldenborgh
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Tematte plaante - Meijkevers vange

Zaoterdigmuerge zieven oor. Berke ze ma reep 'm, wie ge-
brukelik,om haf aach op vuur nao de kerk te goen. Berke
haw gaar geine zeen vuur te goen meh 'r wis dat dao toch
niks tiengen ien te bringe wgor. Met e laank gezich goang
'r met Lieske en Zjaoke met. Lieske goang veur leenks

bie de meitskes op de benkskes zitte; Berke en Zjaoke
res bie de joiinges. De benkskes zaote gaans voal. Ber-
ke en Zjaoke zaoten op 'nnen hook en hawwe neet veul
plaots. D'n eine zaag tiengen d'n aandere dat 'r mos op-
sjOive. Zjaoke &hide Berke vuuruaver zoedat de Harie van
't Vuke len z'nne nak veel. Pesjtoer Creusen de zjus de
kerk ien kaom zaog dat en trok Zjaoke bie 'n oer tot op
de kemuniebaank en zaag:"Hier blijf je zitten" Tienge
Berke zaag 'r:"Pak je kerkboekje en verroer je niet meer"
Berke going z'nne zeen gaans uQver. t Wgor zjus of her
nog mie pyng aon z'n kneje haw es aanders. Aon de offer-
ande heel 'r 't fleet mie en goeing (Jet. Wie 'r bie hdn
kaom zaag ze ma:"Vuur wat biste oet koeme, Berke?"
"Ich kels neet mie bliéve zitte van de pyng aon m'n kneje,
en 't es toch toezjoer 't zelfde", zaag her. "Dich hebs
altied aandere flawwe kuel, daan koppyng, daan mdste nao
't haiske. Meh ich zal 't de pesjtoer waol ins zegke"
zaag ze."Zjaoke mos op de kemuniebaank goer] zitte vuur
de pesjtoer, de haw mich dmgedUid", zaag Berke. "Dat
ouch nog, wgor 't alweer zoe wied? D'r kent len de kerk
nog neet sjtel blieve zitte. Ich hoep dat 'r uch alletwie
fleenk get sjtraof gief" zaag ze.
Wie Berke ze broed met sjpek en ei op haw gotIng 'r nao
sjaol. 'r Wgor bekaans aon Net van LotIke wie ze ma 'm
truk reep. "De hebs d'nne levertraon vergete", zaag ze,
"kom gaw". Op de sjpualplaots aon koeme wgor 'r tien me-
flute te vreug. 'r Zat zich bie de aander joOnges op de
wortele van de len oe Lewie van de Hilif met 'fine meijke-
ver zaot te sjpuule.

Wie de sjaol 'n haf oor aon de gong waor zaag Van Donk
tienge Berke en Pieke van Zjang:"Berke en Piet, komen
jullie eens mee" en trok met hc5n neve de klas 't koele-
hok len. "Jullie kunnen de tomaten planten, maar er moot
nog eon paar meter gespit worden. Zouden jullie dat kun-
nen?" Met groete uavertaiging zaagte ze alletwie:"Ja me-
neer" "Dat heb ik thuis vaker gedaan", zaag Pieke. "Ik
heb maar eon schop, dan moeten jullie maar om beurten
spitten", zaag her en pagkde 't duuske met de tematte-
plaante oonder de sjnelbeender van de fits oet.
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De zon sjen. Berke en Pieke voor2ten It heerlik langs de
racier van de sjaol, oet de bys. Om 'n oor of elf waore ze
verdig met plaante. "Ich heb 'ntans geine zeen vuur ien
te goen", zaag Pieke. "Ich ouch neet. Wets te wat v'r
doen? Vuur trekke de plaante weer (pet en daan zeirg v'r
dat v'r e besselke plaante ien 6s han hebbe es Van Donk
komp" zaag Berke. "Sacre Coeur, dat lap v'r 'm", zaag
Pieke. Ze hawwe zjus de plaante oetgetrokke wie Van Donk
nao boete kaom. "Schiet 't op, jongens?" "Ja meneer",
zaag Pieke, "we zijn krek klaar met spitten. "0, dan
lukt 't wel voor twaalf uur", zaag her. "Ja meneer, we
spoeien ons wat", zaag Berke. "Dao heb v'r gelok gehad"
zaag Berke wie Van Donk weg waor. "Jao mer, vuur mesten
ouch nog de sjop zuver maoke, daan haw v'r as toch dao
zoe lang gezat", zaag Pieke.
Vyf vuur twelf waore ze verdig en goiinge de klas ien.
"Zijn jullie klaar?" vroog Van Donk. "Ja meneer" Weer
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allebej tegeliek. Ze keste nog met beje en goOnge
vers.
Sjnones haw Berke vrie en goeing meijkevers vange. 'r
Pagkde zich 'n bleke sjr6pdoes en heef met 'nnen naogel
ejnige laukskes ien d'n deksel. Wie 'r daomet aon de geng
waor kaom z'n awwer broor Gilke. "Wat gels dich doen?"
"Ich gaon meijkevers vange" "Daan meste saoves oppe
sjtraot oonder de laampe goen. Gisteraovend laogen t'rs
bié Sjpawwe oonder de laamp mesjiens twentig" zaag Gilke.
"Es ich Om zieven oor met goen sjlaope, ken ich neet mie
bie Sjpawwe oonder de laamp meijkevers goer] vange" zaag
Berke.
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Wie 'r de luukskes ien d'n deksel verdig haw, magkde her
aon ekere kaant len de does, vlak oonder d'n deksel; nog
e lulikske, trok dao 'n toaw doer met aon eker lulikske
'nne dikke knOp jen de toilw. Zoe ices her de sjropbes aon
z'nne nak hange. Doer de moostem op trok her de wejjen len.
Bie noonk Zjang sjoddelde her aon dry klejn proOmebtlimk-
kes. Aach meijkevers. Wie 'r de wej van Jan van de Weert
wow ien goen waor de de hek aon 't sjere, dao gang her
dan mer fleet. Ten de wej van Zjang Gorisse sjtolinge geng
proamebilimkes dus dao hOfden 'r ouch fleet len te goen.
Wow 'r nog get meijkevers vange, daan mos 'r waol de
wej van Matjeu van Tyske _Len meh dy dulinehek waor zoe
dik ieneingegreujd en aofgezat met peundraod dat dao be-
kaans neet len te koeme waor. Aon 'fine sjtek van 'nnen
aofgezegden esj wow her uliver de peundraod goen. Wie 'r
op de bulivenste draod sjtoting, golingen aon d'n esj de
twie bulivenste dreuj los. Berke veel langs de peundraod
aof en sjeurde z'n brookspiep van boeve tot oonder. 'r
Vloogkden 'ns, loorde 'ns nao ze boevebein oe 'r 'nne
klejne sjriem haw, driejde zich Om en going op de zelfde
plaots weer uliver d'n draod vuur heivers te goen. Wie 'r
bie hen len de moostem kaom waor ze pa ramenasse aon 't
zieje. "Oe koms dich van dan?" "Ich been meijkevers goer]
vange" "En d'n brook, wat es dat? liebbe ze ouch op dich
gevange?" "Nei, ich been _fen de peundraod blieve hange
en doilw heb ich min brook gesjeurd" "Gesjeurd? Jong de

e"

hebs geng nie aon, wat kals dich van gesjeurd. Es dich
benne bie ma kems sjteit dich weer get te waachte."
Dat hOfden 'r Berke neet te zegke, dat wis 'r ouch waol.
Wie 'r ien kaom waor ze ma de gaank aon 't sjrObbe.
"Ich heb min brook gesjeurd", zaag Berke. "Meh wat maks
dich mich verdig, dich hebs 'nne maan nudig vuur dich e-
leng. No4 gaank dich mer wase en neet mie eweg en hoel
mich niks mie (pet.
Wie Berke gewase waor gaof her de meijkevers nog get
blaojer van de duUnehek en gaof Sjaak nog get. Loos ien
de gezet nog Boerrie Berrie en goOng sjlaope.

Gus van den Boomn
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Puzzel ien 't Groeselders
Oplossing van de vorige opgave:
De woorden die ingevuld hadden moeten worden (zonder uit-
spraaktekebs): Horizontaal: 1 maandel 6 ang 8 klommel
10 kalle 12 gor 13 es 14 oe 15 aos 19 presse 22 raoze
24 er 27 nol 28 remmel. Verticaal: 1 meleger 2 aambras
3 drek 4 la 5 og 7 nele 9 laf 11 es 14 opper 16 os
17 serel 18 jaon 20 et 21 hel 23 zok 25 re 26 om.
Er was slechts 1 inzender met de goede oplossing:
Jons van Dooren. Proficiat.

Nieuwe opgave. Oplossingen inzenden naar de redactie,
Rijksweg 86a. Under de goede oplossingen wordt een
Groeselder Diksjener verloot.

Horizontaal.

1 Bloedvat 2 Carnavalsvierder 3 Geb. wijs van eten 4 Rijm
5 Familielid 6 Worst 9 Zuur 12 Krols 13 Bep. kinderspel
14 Stoof 15 Kookgerei 16 Mogelijkheid 19 Muzieknoot

Verticaal.

1 Blusketel 7 Voertuig 8 Oven van Brabantse kachel 10 Le-
dematen 11 Bepaalde boor 13 Ruk 15 Nauwelijks 17 Slim
18 Insekt 20 Gaarne 21 Slappe vent
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Wegkruisen

Tot de karakteristieke aspecten van Limburg behoren de
kruisen die langs wegen en paden, in en buiten de
bebouwde kom of midden in het veld werden geplaatst. Deze
"kleine monumenten", in dit artikel verder wegkruisen
genoemd, hebben een hoge cultuur-historische waarde. Er
is niets dat ons Limburg meer typeert en meer doet
verschillen van de andere Nederlandse provincies dan het
wegkruis. Vandaar dat we bij de inwoners van Gronsveld en
Rijckholt opnieuw belangstelling willen wekken voor de
wegkruisen en waardoor we hopen bij te dragen aan het
behoud ervan.

Het is niet bekend wanneer de eerste wegkruisen in het
Limburgse land zijn geplaatst. In vrijwel alle
publikaties hierover wordt ervan uitgegaan dat de oudste
exemplaren waren "... ontstaan als zuivere uiting van het
Katholieke geloof, uit eerbied voor 'het' teeken van ons
geloof bij uitstek", aldus dr. G.C.M. Egelie in zijn boek
"Gietijzeren wegkruisen in Limburg". Voor de komst van de
Romeinen waren bij de Germanen, Galliers en andere
volksstammen de kruiswegen Naar twee wegen een kruis met
elkaar maakten) en driesprongen haarden van bijgeloof.
Daar hielden zich bij voorkeur geesten op, daar had een
ontmoeting plaats van verleden, heden en toekomst, drie
mysterieuze grootheden.
In de Romeinse tijd waren de kruispunten van de grote
wegen voorname plekken die zeer dikwijls gebruikt werden
als uitgangspunten van land- en grensmetingen. Daar
plaatsten de Romeinen hun grenspalen of stenen die dan
onder de bescherming van hun bijzondere goden werden
gesteld. Bij deze grensstenen werden ook altaren
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MN.

opgericht, waar op gezette tijden door speciale priesters
offers werden opgedragen.
De eerste geloofsverkondigers zijn zeer tactisch tegen
deze heidense gebruiken opgetreden, door ze om te vormen
tot christelijke gebruiken. Zo verdwenen de heidense
altaren en verrezen de "wegwijzers" der kruisen die met

Het "sjelverekruus", nabij Rijckholt.
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hun drie armen duidelijk op verleden, heden en toekomst
wezen.
Waarom staat dat kruis dAAr? Een indeling van de
kruisen naar hun functie kan ons wellicht een stuk op weg
helpen. In de loop der jaren hebben verscheidene personen
zich hier reeds in verdiept, maar ze hanteerden nagenoeg
alien een andere indeling. Pater Egelie hanteert in zijn
boek de meest bruikbare indeling. Hij gaat uit van drie
families: de familie van de rechtskruisen, de familie van
de memoriekruisen, de familie van de geloofskruisen.
Rechtskruisen zijn kruisen die met kerkelijke en
burgerlijke rechtspraak verband houden..Tot deze familie
behoren ook de grenskruisen, die ter vervanging van en in
combinatie met grenspalen werden gebruikt. Verder worden
ook de zoen- of vreekruisen tot de familie der
rechtskruisen gerekend. Deze laatste moesten krachtens
uitspraak door de dader al dan niet op de plaats van de
misdaad worden opgericht. Van kruisen die tot deze
familie worden gerekend zijn ons in Gronsveld en

Rijckholt geen voorbeelden bekend.
Memoriekruisen vinden hun oorsprong in het willen
vastleggen van de herinnering aan een blijde of droevige
gebeurtenis door het plaatsen van een kruis. De historie
van deze kruisen is in archieven terug te vinden, omdat
over een dergelijke gebeurtenis vaak een artikel in een
krant werd gepubliceerd. Een voorbeeld van een
memoriekruis is het moordkruis, een term die niet geheel
juist is, omdat het kruis meestal betrekking had op een
uit de hand gelopen ruzie met dodelijke afloop en niet op
een moord met voorbedachten rade. Voorbeelden van
moordkruisen zijn de stenen kruisen langs de weg van
Gronsveld naar Heugem en langs de weg van Gronsveld naar
Eckelrade. Tot de familie van de memoriekruisen horen ook
de ongevalskruisen. Zo'n kruis staat in Gronsveld in de
Slak. Hier zijn in 1848 acht mensen van Gronsveld door
instorting van de kiezelkuil om het leven gekomen. In
Grueles 1 (1981) nr. 4, p. 132 heeft Emma de Kok -

Janssen hierover een uitgebreid artikel geschreven. Ook
missiekruisen behoren tot deze familie. Deze kruisen
werden opgericht ter herinnering aan "'n missie". Vooral
in de loop van de 19e eeuw zijn er in Limburg door de
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Splitsing "Vroendelsweg - "St.-Amandusweg".

paters Redemptoristen diverse van deze kruisen geplaatst.
Tot slot kunnen ook de zerkkruisen, voor zover ze langs
de openbare weg zijn geplaatst, tot de familie der
memoriekruisen worden gerekend.
Geloofskruisen, beter genoemd vroomheidskruisen, zijn
allerhande kruisen die niet zo gemakkelijk onder een
bepaalde noemer te brengen zijn. In het algemeen kunnen
we zeggen dat in de oprichting of in de praktijken die in
de loop van de tijd rond sommige kruisen zijn ontstaan,
elementen zijn terug te vinden zowel van eerbetoon aan
God als van gerechtigheid tegenover de naaste. Tot deze
familie behoren de devotiekruisen. Deze zijn geplaatst
zonder dat daar een speciale aanleiding toe was, enkel
als uiting van het Katholieke geloof en uit eerbied voor
het kruisteken. Tot deze familie behoren ook de
allereerste kruisen die aan het verschijnsel wegkruisen
ten grondslag lagen. Zeer belangrijk in deze familie zijn

72

de hagelkruisen. Deze zijn geplaatst te midden van akkers
en weidegronden als een vraag om zegen over de landbouwer
en zijn werk. In het bijzonder werd bij deze kruisen
gebeden en geofferd om gespaard te blijven van
insektenplagen en natuurrampen als hagel, brand en
blikseminslag. Tijdens de kruisdagen werden in Gronsveld
en Rijckholt en op veel andere plaatsen bidprocessies
naar de hagelkruisen gehouden. Hier werd dan gebeden voor
de gewassen. De procesSiekruisen horen ook tot de familie
van de geloofskruisen. Deze kruisen markeerden de routes

Voerenweg, nabij 't G011eboonder".
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van processies en bedevaarten. Verder zijn er de
Maaskruisen. Ze stammen uit de tijd dat de schepen op de
Maas nog door paarden stroomopwaarts werden getrokken. de
paarden liepen dan langs de oever over het zogenaamde
lijnpad of jaagpad. Waar dit pad van oever wisselde werd
soms een kruis geplaatst. In het noorden van onze
provincie werden veel wegkruisen opgericht uit

Hoek (oostzijde) Stationsstraat - Oosterbroekweg.

dankbaarheid, omdat gezin, haard en hof tijdens de Tweede
Wereldoorlog gespaard waren gebleven. Dit zijn de
zogenaamde dankbaarheidskruisen. Het kruis werd, vooral
op grote heidevelden, ook wel eens als wegwijzer
gebruikt.

Van de meeste kruisen die op dit moment in Gronsveld en
Rijckholt staan, is ons (nog) niet bekend waarom ze op
die bepaalde plaats staan. Gezien het historisch belang
hiervan zouden wij graag van de inwoners van Gronsveld en
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Rijckholt zoveel mogelijk informatie ontvangen. Alle
informatie, ook al hebt u die "van horen zeggen", is van

harte welkom.
De laatste decennia zijn een aantal wegkruisen verdwenen.

Onze sectie is er in geslaagd enkele te achterhalen en
terug te plaatsen, maar van een paar, zoals het stenen
kruis van de Franse soldaat dat langs de Voerenweg tussen
Gronsveld en Rijckholt heeft gestaan, hebben we nog niets
kunnen achterhalen. Informatie hierover en over plaatsen

waar vroeger een kruis heeft gestaan, kunnen wij goed

gebruiken.
Het verdwijnen van een wegkruts betekent verloren gaan
van geschiedenis, verloren gaan van cultuur. Ook al

hebben een aantal wegkruisen intussen hun oorspronkelijke
functie of betekenis verloren, het is van groot belang

dat ze voor de toekomst behouden blijven als monumenten
van de volkse vroomheid van onze voorouders. Een passend

einde voor dit artikel is een tekst van Sjarel Jaspars
die stond geschreven bij een inmiddels verdwenen wegkruis
langs de Voerenweg "Haw mich ien iere".

Bronnen: Dr. Godfried C.M. Egelie. Gietijzeren wegkruisen

in Limburg.
Kapelaan Welters. Het Limburgse veldkruis. Katholieke
Illustratie, 6 februari 1929.

Sectie Dorp en Milieu
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Een oud spel herleeft

Nu Gronsveld, dank zij de goede zorgen van de werkgroep
"Bugelbaon" na meer dan 70 jaren binnenkort weer een
beugelbaan rijk zal zijn, is het wellicht de moeite waard
enige aandacht aan deze oude volkssport te besteden.
Beugelen is een der oudste sporten van Nederland. Uit de
archieven van Deventer blijkt dat al in 1432 in deze stad
werd gebeugeld. Wat onze contreien betreft: we kunnen met
vrij grote zekerheid stellen dat het beugelspel gedurende
enige eeuwen werd beoefend. Rond 1920 verdween, zonder
aanwijsbare oorzaak, het spel uit Gronsveld en Rijckholt.
Het heeft zich wel kunnen handhaven in Midden-en
Noord-Limburg en in Brabant. In Belgisch-Limburg is de
beugelsport in opkomst. Gemma Brouwers ging praten met
Zjang Caelen (84 jaar) uit Rijckholt, met Zjeng Goessens
(89 jaar) uit Gronsveld en met Gilles Jaspars (91 jaar)
uit Maastricht. Aan de hand van de door hen verstrekte
gegevens kon het beugelspel, zoals dat in het begin van
deze eeuw in Gronsveld en Rijckholt werd gespeeld, worden
gereconstrueerd.
Vooropgesteld dient te worden dat, wat Gronsveld betreft,
het beugelen weliswaar de oudste, doch niet de meest
beoefende volkssport in zijn soort was. Die eer komt het
kegelen toe. Immers, rond 1920 telde Gronsveld vier
kegelbanen: bij "De Sjef" (Broers), bij Frens Dassen,
bij "Kips" (Houben) en bij Janssen "ien de
Potsjteg". Daar stak die ene beugelbaan bij Zjaon de
Wouf (Wolfs) wel erg magertjes bij af. Ze was gelegen
op de plaats waar zich tegenwoordig de woning van de
familie Zjef Hayen-Schurgers bevindt.
's Zondags na "de vesper" kwamen de spelers bij Zjaon bij
elkaar. Sommigen waren al direct na het middageten met
hun favoriete spel begonnen, maar als zij na het
"loilwe" en "teempe" nog geen aanstalten maakten ter
kerke te gaan, was een dreigend "droet" van Zjaon
genoeg om hen aan de vervulling van hun
godsdienstplichten te herinneren.

Ziang Caelen voor de woning waar tot ± 1920 de beugelbaan was gelegen.

Gewoonlijk speelde men in groepen van vier personen.
Entree werd niet geheven, doch de eigenaar rekende op de
inkomsten uit de consumpties die de verliezer na elke
partij moest betalen. Vaak waren dat sigaren. Het spel
vereiste immers een vaste hand en een scherp oog. Bij de,
vaak slecht in de slappe was zittende, spelers bestond
het gebruik om de onaangestoken sigaar in kwestie te
laten rouleren om aldus de kosten van de middag tot een
minimum te beperken.
Op zekere dag wierp Ber Jaspars, die samen met
beugelvedetten Neles Doumen en Br Waber een
partijtje speelde, uit balorigheid de beugelbal door de
takken van een rijkdragende pruimeboom. Zjaon, die net
met een kan bier uit de kelder kwam, kon het feit dat een
gedeelte van zijn pruimenoogst naar beneden was
gekletterd, maar zeer matig waarderen.
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Ging men in Gronsveld nog als echte amateurs te werk, in
Rijckholt stak een lichte vorm van professionalisme de
kop op. Tijdens de toernooien, die op de baan van "de
Vrieje" (Zjeng Caelen) werden gehouden, werd door de
eigenaar, die tevens in biggen handelde, wel eens een
"sjpietbak" (speenvarken) als eerste prijs uitgeloofd.
Doch meestal bestonden de prijzen uit pendules of andere
waardevolle cadeaus; bekers werden niet uitgereikt. De
"concours" werden bekend gemaakt door middel van
aanplakbiljetten op de kerkdeur of in het toentertijd in

Zjang Caelen in actie met "palet" en de beugelbal "Es ien
d'n awwen tied".

de streek verschijnende advertentieblad. Was de baan bij
Zjeng Caelen bezet dan konden de spelers uitwijken naar
de (kleinere) baan bij Fons Caelen, In de tijd dat
Oost-Maarland nog geen kerk bezat, kerkten de inwoners in
Rijckholt. Na de mis werd dan de gelegenheid te baat
genomen om een partijtje te beugelen. Overigens konden de
Maarlandenaren voor de rest van de week terecht op hun
eigen baan "bie de Sjmied" (Huls). Waarschijnlijk was
Eijsden geen beugelbaan rijk.

Zowel in Gronsveld als in Rijckholt werd het spel met
overgave beoefend, getuige de enthousiaste verhalen van
onze zegslieden. En er gebeurde, naar hun zeggen, bijna
nooit jets dat niet door de beugel kon.

Gilles Jaspars
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Ken d'r hon nog?

Freens Hollanders

Laurentius Hubertus Hollanders werd op 31 mei 1897 in
Gronsveld geboren in het huis dat nu cafe Spronck is
(Rijksweg 76), als zoon van Jean en Trili
Hollanders-Lahaye. Zijn vader oefende het beroep uit van
bakker en kruidenier, en hield er tevens een cafe op
na. Na de dood van vader Hollanders verhuisde het gezin
naar het ouderlijk huis van Trfti. Deze inmiddels
afgebroken woning, stond ongeveer op de plaats waar
tegenwoordig het huis van de familie Lambert Damzo staat.

1De jonge Freens gaf al van kindsbeen af blijk over een
enorme lichaamskracht te beschikken (een eigenschap die
hem op latere leeftijd nog zeer van pas zou komen). Op
zekere dag werd zijn moeder door een hevig geschrokken
buurvrouw ervan verwittigd dat waaghals Freens zich in
een uiterst gevaarlijke situatie beyond. Toen de hevig
geschrokken Trfti naderbij kwam, ontdekte ze tot haar
ontzetting dat haar zoon een van zijn bravourstukjes aan
het uithalen was. Hij hing namelijk met het hoofd naar
beneden in de naast de woning gele-gen put, zich daarbij
met de tenen om de putzwengel vastklemmend. Hoe een en
ander is afgelopen vermeldt de geschiedenis niet, maar
ongetwijfeld zal Freens z'n itvotsje kermes gehad
hebbe".
Freens' jongensjaren verliepen tamelijk onbekommerd. Op
veertienjarige leeftijd ging hij in de leer bij een
beschuitbakker in Luik. Eigenlijk hadden zijn ouders
andere plannen met hun zoon. Zij zagen voor hem een
loopbaan als schoolmeester weggelegd. De intelligente

± 1948. Freens met vrouw en vier dochters. V.I.n.r.: Jeanne, Laura, Freens, Anto-
nia, Paula, Denise.
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Freens (hij behoorde altijd tot de besten van de klas)

zag dat echter niet zo zitten en verkoos een carriere
als bakker. Zijn wensdroom was als scheepskok op een
oceaanreus de wereldzeeen te bevaren en verre landen te

bezoeken. Later zou zijn meer dan gemiddelde kennis van
aardrijkskunde en geschiedenis nog van deze interesse

blijk geven.
In Luik volgde Freens, op kosten van zijn patroon, een
avondstudie. Aan een vervolgstudie kwam echter door het

uitbreken van Wereldoorlog 1 een plotseling einde.
Noodgedwongen moest hij het gastvrije gezin verlaten
omdat hij als Nederlander in het bezette Belgie niet
langer kon verblijven.
Voor die tijd had hij redelijk zorgeloze en plezierige
jaren in Luik doorgebracht. In gezelschap van de uit
Gronsveld afkomstige Zjang Willigers bezocht hij 's

zondags het Bat, waar aan lager wal geraakte
opera-zangers hun aria's ten beste gaven. In de kortst
mogelijke tijd had Freens, die intussen goed Frans had
leren spreken en schrijven, zijn repertoire liederen
uitgebreid. Grote pret was het op nieuwjaarsdag. Dan
flanneerde hij met de kaalhoofdige Zjang Willigers door
de straten van Luik. Wanneer bekenden hun Zalig Nieuwjaar
wensten, tilde Zjang zijn hoed op en toonde de
stomverbaasde voorbijgangers zijn glimmende scnedel met
daarop in plakletters de heilwens: "Bonne Annee".
Zoals gezegd, in 1914 moest Freens na een verblijf van
drie jaar Belgie verlaten. Enige tijd later werd hij

gemobiliseerd. Samen met Sjtes Doyen meldde hij zich bij
zijn garnizoen in Oldenzaal. Na tijdelijk als
soldaat-bakker in Gorkum gelegerd te zijn geweest, werd
Freens overgeplaatst naar Amsterdam, naar het Paleis voor
Volksvlijt, dat dienst deed als kazerne. Met smaak kon
Freens later vertellen over de protesten van de piotten,
die de eeuwige rijst met rode bieten meer dan beu waren,
en het kostelijke voedsel dan ook met grote kracht tegen
het daar aanwezige orgel kwakten.
In 1918 zwaaide Freens af. Hij zette zijn werk als bakker
voort in de bakkerij van Sligchers te Gronsveld. In 1920
trad hij in dienst bij bakker Francois Lemlijn in
's-Gravenvoeren, die getrouwd was met Lies Doyen (van

23 september 1951. Kermis.

Freens met "De Wisi".

Graatsje). Overigens was de carriere van Freens bijna
anders verlopen. Zus Lies, die in Maastricht bij de beer
Defesche, een PTT-topman, werkte, had weten te
bewerkstelligen dat haar broers Ber en Freens een
redelijk goed betaalde baan kregen op een der
PTT-kantoren in de buurt. Maar die vlieger ging niet op:
moeder Hollanders kon niet toestaan dat haar zoons de
verre reis naar misschien wel Heerlen zouden moeten
maken, en sprak haar veto uit over het ambitieuze plan.
Freens bleef dus bakker en daarvan heeft hij naar zijn
zeggen nooit spijt gehad.
In Voeren werkte hij enkele jaren tot voile tevredenheid
van bakker Lemlijn, in wiens bakkerij hij vaak staaltjes
van zijn eerder vermelde lichaamskracht ten beste gaf. Zo
tilde hij tegelijkertijd met elke hand een zak meel van
50 kg op en met zijn tanden nog zo'n zak. Hoewel hij
zachtmoedig van aard was, genoot hij een zeker respect
bij zijn vrienden wegens zijn imposante kracht. Het
volgende verhaal geeft daar een voorbeeld van. Op zekere
dag verscheen in het cafe waar Freens met enkele
vrienden bij elkaar zat, een "sjOk-sjOk" (de bijnaam
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van een Oosterling die in zijn levensonderhoud trachtte

te voorzien met de verkoop van pindanootjes). Iedereen

voorzag zich van een niet geringe hoeveelheid
olienootjes, maar gaf, toen het op betalen aankwam, niet
thuis. Het goede hart van Freens sprak en hij posteerde

zich met zijn stoel voor de uitgang. Hij zei dat niemand
het etablissement zou verlaten zonder te betalen. De

aanwezigen begrepen de dreiging van die woorden en
voldeden hun schuld.
Maar ook de sterkste man heeft zijn zwakke plek. Antonia
Janssen, een lieftallige Voerense die als naaister voor
de familie Lemlijn werkte en die Freens tijdens het
venten ontmoet had, wist het hart van de struise
"Hollander" te veroveren. Op 25 augustus 1923 trouwden ze
te Luik. Ze vestigden zich naderhand in cadier en Keer.

Freens vond daar werk in bakkerij Dubois ('t Buke).
Naast die bakkerij lag het huis van rijksveldwachter
Maes. Op zekere dag in april 1934 kwam de veldwachter
terug van dienst en ging, alvorens te gaan eten, zijn
bouvier verzorgen. Daarbij wilde hij bij het dier een

± 1955. Terug van het werk.

doom n verwijderen die in een van zijn poten zat. Wat er
precies gebeurd is, zal wel altijd een raadsel blijven,
maar op een gegeven moment viel de plotseling razend
geworden hond de veldwachter aan, brak een van zijn
duimen en verwondde hem aan een arm. Zijn vrouw, die op
zijn hulpgeroep kwam toegesneld, werd op haar beurt het
slachtoffer van het agressieve dier. Toen verscheen
Freens ten tonele. Hij wierp zich op de razende hond en
probeerde hem te wurgen. Hoe groot zijn lichaamskracht

De oorkonde.
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ook was, hij slaagde er niet helemaal in het beest uit te

schakelen. Wel lukte het hem een touw dat hem was

toegeworpen om de hals van de hond te doen en hem aan een

paal vast te maken. Op dat moment verscheen Pierreke

Vliegen, een tweede redder in nood. Pierreke, die op de

Groene Rein aan het werk was aan een bietenmijn, was op

het kabaal afgekomen. Hij schreeuwde naar Freens, die aan

het einde van zijn krachten was, de bouvier los te laten

en spleet toen met de scherpe kant van zijn graafschop de

schedel van de hond, die zieltogend bleef liggen. Later

moest burgemeester Thomassen van Cadier en Keer het dier

met een revolver nog het genadeschot geven. Freens werd

voor zijn moedig optreden geeerd met "den bronzen

eerepenning voor menschlievend hulpbetoon". Waarom het

dapper optreden van Pierreke Vliegen niet eveneens werd

gehonoreerd, is niet duidelijk. Frans, de in Tilburg

woonachtige zoon van veldwachter Maes, weet nog te

vermelden dat Freens voor zijn moedig optreden in Cadier

en Keer werd gevierd als een held: "Dat zijn daad in het

Freens en zija onderscheiding.
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dorp diepe indruk achterliet, getuigt het feit dat heden
ten dage de oudere inwoners van Cadier en Keer zich de
gebeurtenis nog zeer goed weten te herinneren." Het werk
in de bakkerij in Cadier en Keer was "hard labeur", want
Freens moest het geheel in zin eentje opknappen. In de
eerste jaren moest hij zelfs het benodigde water in
emmers bij de dorpsput gaan halen, omdat de bakkerij niet
op de waterleiding was aangesloten.
In 1934 verhuisde de familie Hollanders naar Gronsveld.
Dit hield in dat Freens, wilde hij op tijd op zijn werk
zijn, vroeg uit de veren moest. 's Zomers en 's winters
iedere werkdag om vier uur en 's zaterdags om drie uur.
Ziekte noch slecht weer konden hem ervan weerhouden de
tocht naar Cadier en Keer te ondernemen. "De liii
mOtte toch broed hebbe", zei hij dan tegen Antonia als
ze hem bezwoer toch eens thuis te blijven om uit te
zieken. Tijdens de Keerder kermis maakte hij overuren, en
bleef dan drie dagen weg. 's Winters was de Helweg vaak
geheel ondergesneeuwd en moest Freens, de fiets boven het
hoofd houdend, zich een weg banen door de sneeuwmassa,

± 1960. Bakkerij Mabro, Maastricht.

87



die dan tot borsthoogte was opgewaaid. In de oorlog was

hij zelfs genoodzaakt om, wegens gebrek aan fietsbar,den,

drie jaar lang de weg te voet af te leggen. De

autoriteiten oordeelden namelijk dat de afstand van

Gronsveld tot Cadier en Keer te klein was om Freens voor

bandenbonnen in aanmerking te laten komen.

Hoewel vrije tijd schaars was (om 9 uur 's avonds werd

het bed al opgezocht) maakte Freens toch tijd vrij om

zijn kinderen voor te lezen. Vaak verzuchtte hij echter,

moe gewerkt en doodop van de slaap: "Gelaif ste, ich

mOs kenne sjlaope tot len de wiemelentied".

17 oktober 1964. Freens op de bruilolt van zijn dochter Jeanne.

De laatste 11 jaar voor zijn pensioen werkte hij bij de
Mabro in Maastricht. Ook daar spaarde hij zich niet en
maakte vaak, omdat men met personeelsgebrek kampte, twee
"sjichte" achter elkaar.

Op 66-jarige leeftijd vond Freens het welletjes en ging
hij genieten van een welverdiende oude dag. Na ongeveer
een jaar ziek te zijn geweest, overleed hij op 30 januari
1971 in het ziekenhuis te Maastricht. Zijn echtgenote
Antonia overleefde hem elf jaren. Zij overleed op 6 juli
1982 te Gronsveld.

Gilles Jaspars
Brigitte Janssen
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De ousker

In het begin van deze eeuw werden de meeste transporten

uitgevoerd met de toen zo bekende "sjlogker", een

kipkar met uitneembare achterwand, waarmee de hele lading

in een keer gestort kon worden. De graanoogst echter werd

elk jaar opnieuw naar de schuren gebracht met de daarvoor

bestemde "oaskern. In Gronsveld en omgeving werd

hoofdzakelijk de tweewielige oogstkar gebruikt, terwijl

bijvoorbeeld in Sint-Geertruid, Libeek en Mheer ook de

vierwielige wagen veelvuldig gebruikt werd. Waarom dat

verschil?

De kleine tweewielige kar kon getrokken worden door

een paard terwijl voor de grote vierwielige wagen
meer paarden gespannen moesten worden. De boeren hier

hadden meestal maar een trekdier en waren dus aangewezen

op de kleine oogstwagen. Ook waren de bedrijven niet zo

grootschalig en was de tweewielige kar qua laadcapaciteit

groot genoeg. Verder waren de landbouwgronden in het

Maasdal vrij vlak en kon men volstaan met de vaak vrij

onhandige tweewielige kar. In het heuvelland was men

aangewezen op de vierwielige wagen omdat de druk van de

zware lading op de vaak steile hellingen over twee assen

beter verdeeld was.
Sinds enige tijd zijn wij bezig met de restauratie van

een vierwielige oogstwagen, hoewel zo'n voertuig hier

niet of nauwelijks gebruikt werd. De reden is dat onze

schutterij met Koningmeisteken een grote oogstwagen
gebruikt. De koningin en haar hofdames worden dan op een

aan het feest aangepaste wagen rondgereden door de

straten van Gronsveld en Rijckholt. Wellicht kan het

volgend jaar met de Grote Bronk de door ons
gerestaureerde wagen daarvoor gebruikt worden. Maar zover
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Oogstwagen in restauratie.

zijn we nog niet! Veel onderdelen moeten in z'n geheel
worden vervangen; bij sommige kon worden volstaan met
verbeteringen. Het onderstel is bijna klaar. Alleen
moeten nog twee voorwielen gemaakt worden. Een tijdrovend
karwei dat veel vakkennis vereist. De grote, in zeer
goede staat verkerende, achterwielen hebben we gekregen
van de familie Bremen.

De sectie heeft er een nieuwe medewerker bij gekregen:
Paul Hanssen. Hopelijk volgen er nog meer.

De winnaar van het te raden voorwerp in het vorige nummer
is de heer Weerts uit Margraten. Het voorwerp was een
luxueuze vleeshaak waaraan vroeger het vlees werd
opgehangen om te drogen of te bewaren. We brengen de heer
Weerts een lekkere worst.

John van de Weerdt
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Van aal
en nog:get.
Zelfsjpysvlaoj

Bakken is een fascinerende bezigheid. Mensen hebben

vooral in het voorjaar de behoefte om zelf aan het bakken

te slaan. Vooral vlaaien zijn erg geliefd, enerzijds

omdat het aanbod van vers fruit groot is, anderzijds

omdat de kermissen voor de deur staan.
Nog niet zo lang geleden werd de bakker bij dit proces

ingeschakeld omdat het maken van het deeg voor de vlaaien

te veel tijd vergde of omdat de betrokkene niet in het

bezit was van een oven. Klanten mochten ongebakken

vlaaien bij de bakker aanbieden (die werden dan door hem

gebakken), of zij leverden fruit of andere vulling

("sjpys") waarmee de bakker dan een of meer vlaaien
produceerde. Het bakken van aangeleverde ongebakken

vlaaien bracht voor de bakker de minste problemen met

zich mee. In onze bakkerij werd lang het tarief van 10

cent gehanteerd voor het bakken van een dergelijke vlaai.
Er waren echter klanten die dit tarief nog te hoog

vonden. Met het idee "een vlaai is een vlaai" boden ze

dan zulke grote vlaaien aan dat ze niet meer in de oven

pasten.
Grotere problemen deden zich voor bij het aanbieden van

spys . w
It j IIat de mensen aanboden varieerde van pruimen,
kersen, appels, kruisbessen, rabarber, pudding tot rijst

en bananen. Sommige soorten "sjpys" hebben we niet kunnen

identificeren. Als je een dag voor de kermis niet beter

wist dan waande je jezelf eerder op een veiling dan in

een bakkerij. Je brak je benen over potjes en pannen en

weckglazen ("doppes"). Het grootste probleem was het

uit elkaar houden van de verschillende vlaaien. Vooraf

werden er brief jes gemaakt met daarop de namen van de

"leveranciers". Het kwam echter voor dat verschillende
mensen met een zelfde naam iets aanboden. Dan werd, om
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Een "zelfsjoysviaor in wording.

verwarring te voorkomen, vaak een bijnaam gebruikt.
Eenmaal bij de klant voor de deur moest dit briefje om
begrijpelijke reden wel even worden verwijderd.
De dag na de kermis was misschien nog wel de amusantste.
Dan werden er in of buiten de bakkerij ware veldslagen
geleverd om de potten en pannen en glazen, die de klanten
natuurlijk graag terug wilden hebben. Voor ons was het
ondoenlijk om bier enige controle op uit te oefenen.
Gezien de minimale winst op dergelijke vlaaien, het vele
werk dat ermee gemoeid was en de problemen die zich
verder nog voordeden, werd afschaffing van dit privilege
al een tijd overwogen. Met de komst van diepvriezers werd
de knoop doorgehakt: het aanbod werd namelijk nog groter!
In de toen al niet te grote bakkerij werden nu, naast de
eerder genoemde potten en dergelijke, ook nog eens
tientallen bevroren zakjes fruit neergezet. Deze
veranderden al snel in gekleurde fruitstromen die zich
een weg over de vloer zochten. De maat was toen duidelijk
vol.
Hoewel hij vaak een bron van ergernis was, denk ik toch
nog met een glimlach terug aan de "zelfsjpysvlaoj".

Frans van de Weerdt
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Natuur

Sint-Jan in de natuur

Rond Sint-Jan, 24 juni, is het even alsof de lente
opnieuw begint. Aan het begin van de zomer verschijnt
namelijk bij veel boomsoorten een tweede lichting
bladeren, dit om opgelopen schade van vorst en
insektenvraat te herstellen. En omdat het wel lijkt of de
feestdag van Sint-Jan het startsein is voor deze
verrassende groei, wordt dit uitlopen ook wel
Sint-Janslot genoemd. Vermeldenswaard is dat bij de
zomereik dit Sint-Janslot haaks op de bestaande scheut
komt te staan. De grillige vorm van de zomereik ontstaat
mede daardoor.

Het Sint-Janskruid dankt zijn naam natuurlijk ook aan de
bloeitijd rond Sint-Jan. Het heeft gele bloemen op een
ietwat houtachtige stengel. De kleine blaadjes laten
doorschijnende puntjes zien als we ze tegen het licht
houden. Het Sint-Janskruid moeten we niet verwarren met
de "Sint-Jansblom", want dat is in het Gronsvelds de naam
voor de Margriet. En ook de naam "Sint-Jansblom" zal niet

toevallig zijn. We vinden deze plant met zijn witte
bloemen en het gole hart zowel in tuinen als in het wild,
van mei tot oktober. Met de Bronk gebruiken we de

"Sint-Jansblom" als "sjtrilisel" voor de processie.

Niet alleen planten zijn naar Sint-Jan vernoemd, ook de
Sint-Jansvlinder dankt aan deze heilige zijn naam. Het
verhaal gaat dat de felrode vlekken op zijn groenzwarte
lijf het bloed zijn van de onthoofding van Johannes de
Doper, dat op de smalle vleugels van de vlinder gemorst
werd. De Sint-Jansvlinder is een nachtvlinder die echter
overdag rondvliegt, en vaak te zien is op duifkruid en
distels.
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Sint-Janskruid. 'Sint-Jansblom".

Als u nu na de kermisdis een wandeling maakt "om het eten
wat te laten zakken", kijk dan eens of u al jets kunt
ontdekken van het Sint-Janslot, het Sint-Janskruid, "de
Sint-Jansblom" of de Sint-Jansvlinder, want woensdag is
het "Sintjaan".

Ina van de Weerdt-Roosen



De greune kwakfrosj

Het ver-klinkende gekwaak is afkomstig van mannetjes die
in het water of op waterplanten zitten. Alleen hun kop
met kwaakblazen steekt dan boven het water uit. Deze
maand is het gekwaak veelal een voortplantingsroep. Be
mannetjes vormen samen een koor en kwaken dag en nacht om

"Es vreuger sjoen wer wor hoers te saoves de
kwakfrosje op de Wyert."
Nog steeds kunnen we op warme avonden in mei en juni de
kikkers horen kwaken op de Wyert. Dat gekwaak wordt
geproduceerd door de groene kikker. Deze kikker moeten we
niet verwarren met de meer voorkomende bruine kikker. Be
laatste is verantwoordelijk voor de kikkerdril die we
meestal begin april in de drinkpoelen kunnen aantreffen.
Het kwaken van de bruine kikker is veel eerder in het
jaar, meestal in maart, en ook veel zachter.
Voor sommigen is wellicht ook het verschil tussen een
kikker en een pad ("kroddel") niet zo duidelijk. Het
volgende ezelsbruggetje is dan wel nuttig: padden lopen
en kikkers springen.

De groene kikker is minder algemeen dan de bruine, maar
laat meer van zich horen. Zo'n jaar of twintig geleden
beweerden sommige mensen die dicht bij de Wyert woonden,
dat ze 's nachts niet konden slapen van het gekwaak. Die
klacht hoor je tegenwoordig niet meer, want het aantal
groene kikkers is sterk afgenomen wat vooral te wijten is

geweest aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen
(herbiciden). De laatste jaren gaat het weer beter met de
groene kikker. Hij komt voor in de hele Maasvallei tussen
Eijsden en Heugem. Op de Wyert neemt het aantal weer toe,
wat te danken is aan het uitdiepen ervan en aan het
afnemend gebruik van herbiciden. Ook vinden we de groene
kikker in een aantal particuliere vijvers. In de
drinkpoelen treffen we hem nog niet aan, maar de
verwachting is dat dit wel zal komen.
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het hardst. Zij proberen daarmee vrouwtjes naar het water
te lokken. Wanneer een vrouwtje in het water komt wordt
het meteen door een mannetje omklemd. De vrouwtjes, die
groter zijn dan de mannetjes, zetten afhankelijk van hun
grootte 2000 tot 6000 eitjes af die door het mannetje
worden bevrucht. De eiklompjes van zo'n 300 eitjes elk,
worden op waterplanten dicht onder het wateroppervlak
geplakt.

Na de bevruchting blijven de volwassen dieren de hele
zomer in of in de buurt van het water, pas daarna gaan ze
jacht maken op voedsel: insekten, wormen, spinnen. In de
paartijd eten ze namelijk niet.
Uit de bevruchte eitjes komen na 5 of 6 dagen de

Kwakende groene kikker.
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kikkervisjes ("koelekOpkes). De ontwikkeling van
visje tot kikkertje duurt afhankelijk van het weer nog
ongeveer vier maanden. Bij een koude zomer wordt de

ontwikkeling flink vertraagd en zal het kikkervisje, net
als de oudere kikkers, in het water overwinteren. Ze

graven zich dan in in de modder. Zit alles mee dan zal
het kikkertje het water verlaten en zich op het land

ingraven onder stenen of bladerhopen, in afwachting van

het voorjaar.

Jose Reumers-van de Gaar

Rectificatie

In het vorige septembernummer, p. 103 hebben we Mat
Frederix (van de Sjmied) 79 jaar gegeven. Het ware hem
vergund en nog veel meer, maar hij was toen pas 74.
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