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Voorwoord redaktie

Een bekend redacteur hield zijn zoon de volgende les voor:
"Jongen, een goed redacteur heeft twee eigenschappen: hij is
eerlijk, hij is voorzichtig." "Vader", zei de zoon, "wat be-
tekent eerlijk zijn?" "Eerlijk zijn, betekent dat je doen
moat wat je belooft, jongen." "Wat betekent voorzichtig
zijn, vader?" "Nooit iets beloven, jongen." De redactie van
Grueles is wel eerlijk maar niet voorzichtig: de beloofde
aanvulling op "d'n Diksjener" is nog niet gereed. Wel
wordt er hard aan gewerkt. In het maartnummer kunt u het
supplement verwachten. Beloofd is beloofd.

Dit nummer is weer het laatste nummer van deze jaargang. U
vindt, zoals gewoonlijk in het laatste nummer, een accept-
girokaart. Het abonnementsgeld voor de nieuwe jaargang van
Grueles is nog steeds f 17,50. Dat bedrag staat op het re-
cuutje vermeld. U mag echter ook een groter bedrag op de
kaart invullen, daarom hebben we het over te maken bedrag
nog niet ingevuld.

De redactie wenst u veel leesplezier, 'nne Zaolige Kismis
en 'nne Zaolige Nejaor.

De redaktie

Bij de voorpagina

+ 1955. Zjo Pinckaers en zijn vrouw Maria Habets achter
hun woning, thans Rijksweg 57.

Dialect

't Krutis op d'n toen

Wie 'nne wachter sjteit dao boeve
op d'n toen 't kruds geplaant.
_Ten wer en weend, bie daog en aovend,
ouch ien de sjtuerm helt 't sjtaand.

't Zutit van wied 'n eder koeme
de meujgewerk heivers geit.
En de truk komp oet de vremde,
't toenkruds hie te waachte sjtei .

't Weenk nao eder de welt lore.
Kom hie heen, haaw dich toch aon mich.
Nao heum de van hie o4t mOt vertrekke,
helt 't nog lang z'n erm gerich.

Zoe sjteit dat kruds bie daog en dudster,
d'n toen de helt dat sjtevig vas.
't Heujt Os, weenk as, huelp Os draoge,
ederein z'nne zjoere las.

En es Os leste oor gesjlaoge,
het 't kruds ze werk gedoen,
daan ken v'r rostig de ()age sjlete,
es v'r vuur altied heivers goen.

Sjarel Jaspars, z.g.
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40 Jaargeleden

Dit artikel over de bevrijding van Gronsveld en Rijckholt op
13 september 1944 en de daar op volgende periode van een
half jaar, is een neerslag van een aantal vraaggesprekken
die ik in samenwerking met Gemma Brouwers-Janssen heb
gevoerd met voornamelijk inwoners van Rijckholt en Gronsveld
die de dag van de bevrijding en de daarop volgende maanden
bewust hebben meegemaakt.
Ik heb geprobeerd de overvloed aan informatie, die op de-
tails soms tegenspraken bevatte, zo objectief mogelijk weer
te geven.
Bij de samenstelling van dit artikel heb ik dankbaar gebruik
gemaakt van aantekeningen die enige tijd na de bevrijding
werden gemaakt door Christiaan Bouchoms z.g., toenmalig se-
cretaris van de schutterij St. Sebastianus.
Ook mocht ik de notities inzien die mevrouw Maria Janssen-
Van der Sterren in oktober 1945 heeft gemaakt. Via de heer
Jef Wetsels uit Moerslag kreeg ik de beschikking over o.a.
het After Action Report van de 113e Cavalry Group. De heer
Hans Kengen was zo vriendelijk de passages hieruit die be-
trekking hebben op Gronsveld en Rijckholt, te vertalen en
van commentaar te voorzien.
Tenslotte heb ik enkele gegevens ontleend aan het logboek
van een in Gronsveld gesneuvelde Duitse soldaat. Mijn dank
hiervoor aan mevrouw Liza Hayen-Houten (Kampweg).

DE DAGEN VOOR DE BEVRIJDING

6 Juni 1944. Landing van de geallieerde troepen op de Nor-
mandische kust. D-Day, zoals deze historische dag jaren la-
ter zou genoemd worden, was vrij snel bij de Rijckholtse en
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Op 12 maart 1943 werden, rond het middaguur, de klokken uit de Gronsveldse
kerktoren geworpen om omgesmolten te warden voor de Duitse
oorlogsindustrie. De foto werd door Piet Claessens, niet zonder risico, gemaakt
vanuit het ouderlijk huis "t Heufke'.

Gronsveldse bevolking bekend. De door de Duitsers gecontro-
leerde pers opende met het bericht van de landing en sommige
inwoners die in het geheim nog in het bezit waren van een
radio-toestel hadden de vreugdevolle tijding vernomen via
Radio Oranje in Londen. Naarmate de geallieerde opmars vor-
derde, werden de inwoners van Gronsveld en Rijckholt hoop-
voller gestemd. Ernest Jennissen gaf op sommige adressen
vrijwel dagelijks de positie van de oprukkende legers door.
Enige weken na de invasie begon de bezetter tekenen van ner-
vositeit te tonen. Op 20 juni werd de mannelijke bevolking
namelijk opgeroepen om langs de weg van het Withuis naar
Maastricht eenmansputten te graven waarin de Duitse soldaten
zich bij luchtaanvallen konden verschuilen.

De maanden juli en augustus gingen zonder noemenswaardige
gebeurtenissen voorbij. Tegen 25 augustus begon de Duitse
terugtocht zich echter af te tekenen. Vrachtauto's en boe-
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renkarren met uit Frankrijk afkomstige soldaten trokken door
Rijckholt en Gronsveld. Naarmate de bevrijding naderde, zag
men meer en meer wagens voorbij komen, getrokken door in
Belgic gevorderde paarden. De allerlaatste dagen voor\ de
bevrijding kwamen soms kleine groepjes Duitsers door het
dorp, veelal leden van de Wehrmacht, sommigen met de rozen-
krans om de hals.
De eerste week van september begon het schieten hoorbaar te
warden. Allerlei geruchten deden de ronde: "Ze liggen al
voor Luik, voor Vise". Sommige gezinnen uit Gronsveld na-
men het zekere voor het onzekere en zochten omstreeks 10
september hun toevlucht in de mergelgroeve aan de Riessen-
berg (bij "de Beuk") am er te overnachten of de bevrijding
af te wachten.
Op 12 september begonnen kogels uit licht geschut op Grons-
veld en Rijckholt neer te komen. In de loop van de dag werd
het erg onveilig. Granaten sloegen op verschillende plaatsen
in (o.a. op het Gronsvelder Broek) en doodden enige koeien
en paarden. Oak werd een waarnemingspost, die door de Duit-
sers in de windmolen was ingericht, onder vuur genomen. On-
der de bevolking vielen, in tegenstelling tot in Eijsden,
geen slachtoffers. Iedereen zat weggekropen in kelders, in,
meestal achter de huizen gelegen, schuilkelders of in de
eerder vermelde mergelgroeve.

In de nacht van 12 op 13 september werd door de Amerikanen
(Chr. Bouchoms vermeldt dat hij er stellig van overtuigd was
dat Engelse troepen Gronsveld en Rijckholt zouden bevrijden)
een groat aantal granaten afgevuurd, die een hels kabaal
maakten. Groepen vluchtende Duitse soldaten overnachtten die
nacht in de huizen. Ze waren doodmoe en voor het merendeel
gedesillusioneerd ("der verdammte Krieg") maar ze gedroegen
zich overal correct. Op de avond van 12 september werden
enige kamers van de woning van barones Van Voorst tot
Voorst, aan de Rijksweg, door de Duitsers gevorderd en inge-
richt als noodlazaret. De in Belgie gewond geraakte sol-
daten werden met huifkarren aangevoerd. Maria Janssen-Van
der Sterren, die met de barones op de bovenverdieping sliep,
herinnert zich nog goed dat zij de hele nacht door het ge-
kerm van de gewonden hoorde. Tegen de ochtend verlieten de
laatste Duitsers de waning.

DE BEVRIJDING VAN RIJCKHOLT. 13 september 1944

De Amerikanen die op 12 september Eijsden bevrijd hadden,
naderden rand 15.00 uur de zuidgrens van Rijckholt. Boven
de troepen vloog een verkenningsvliegtuig, door iedereen,
vanwege het monotone geluid dat het voortbracht, "d'n Dreu-
vige" genoemd. Door de Duitsers waren aan de zuidzijde van
Rijckholt drie stukken tankafweergeschut geplaatst. Het ka-

et= irfeewr

JIEDERLAIIDSE MOM/EN BEq:20ETEll DE ZEGE
UN OQTO1 RARLAMD,NAEEM Doq vENT

DE PMERioriEN,
DE NAZIS.

Bevrtjding van Rijckholt. De geestelijken zijn: broeder (met rozenkrans):
broeder Gonsalves (broer van pater Gilissen): pater (rechts in witte pij): pater
Romualdus (pater Gilissen). De anderen zijn broeders van de Beyart die
werkzaam waren in het schippersinternaat dat in het Dominicanenklooster was
gevestigd. (Let op het foutieve bijschrift op de foto.)
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non dat voor de woning van de familie Bronckers (nu Wetsels)

stond werd vernield door een Amerikaanse granaat, afgevuurd
vanaf de "Maorender Hude". De woningen van de familie
Bronckers, Dassen en Frederix raakten daarbij licht bescha-
digd. Door de granaatinslagen kwamen twee Duitse soldaten om
het leven. Een ervan werd nog bediend door pater Korsten-
broek van het Dominicanenklooster. (Andere Duitse militairen
kregen geestelijke bijstand van kapelaan Delissen uit Grons-
veld).
Door de beschieting, die aan de bevrijding van Rijckholt
vooraf ging, raakte de schuur van de familie Schneiders op
de hock van de Steenstraat en de Voerenstraat, in brand.
Jo Scheres, lid van de vrijwillige brandweer van Rijckholt,
werd van de onheilstijding op de hoogte gebracht door Worn
Roosen. Scheres, die zich realiseerde dat in zijn woning te
weinig brandslangen aanwezig waren om de brand effectief te
kunnen bestrijden, rende naar het Dominicanenklooster om er
nog enkele te halen.
Op het zelfde moment daverde een Amerikaanse tank de huidigc
Kasteelstraat op. Jo, die een brandweerhelm droeg, was bang
om door de Amerikanen voor een vijand te worden aangezien.
Hij wierp het hoofddeksel at en stak de handen omhoog. De
tank draaide daarop de loop richting Gronsveld en vuurde
drie schoten af. Een uit de tank geklommen soldaat vroeg of
er nog "Germans" in de buurt waren. Op het bevestigend ant-
woord reed de tank naar het zustersklooster waar zich in de
kelder een 40-tal Duitsers had verscholen. De loop van het
kanon werd voor het keldergat geplaatst en de Duitsers werd
gesommeerd zich over te seven. Het duurde niet lang of de
militairen, onder aanvoering van een "Feldwebel", kwamen met
de handen boven het hoofd, naar buiten.
Inmiddels waren vanuit de richting Eijsden andere tanks en
kleine wagentjes, de z.g. jeeps, Rijckholt binnengerold.
Enige leden van de Rijckholtse brandweer hadden nauwelijks
tijd om de bevrijders te verwelkomen, zij moesten zorgen dal
de brandende schuur bij Schneiders zo snel mogelijk werd ge-
blust. Door o.a. Ber Houten, Jet Olislagers, Mathieu
Peeters, Klim Wouters, Jo Scheres en Leo Frambach werd het
karwei zo snel geklaard dat de schade aan de schuur tot het
uiterste beperkt kon blijven. Het duivenhok, dat naast het
huis van Jules Bessems op "het Greunsje" stond, kwam er niet

zo goed van at. Het kreeg een voltreffer en werd volkomen

vernield.
Tussen de bedrijven door ging Geel van de Weerdt eens kijken
waar zijn schoonvader bleef. Deze zat op, "'t hiliske" dat

zich in de tuin beyond en had de deur met schoven stro ge-
barricadeerd om zich tegen eventueel rondvliegende kogels te
beschermen. In de tuin van Bk. Houten zag Geel de eerste
Amerikaanse tank's. Verheugd riep hij op zijn vrouw: "An, de

Amerikanen zien hie!" Op het moment dat An naar buiten
liep ontstond er een schotenwisseling tussen enige Duitse en
Amerikaanse soldaten. An werd in een been getroffen, viel in
de hes en Geel, die haar wilde helpen, werd getroffen door
een kogel in een bil, een granaatscherf in het linkerbeen en

een schampschot aan het hoofd. De bewusteloze Geel werd door

Pierre Frambach naar binnen gedragen en verzorgd door een
kloosterzuster en een Amerikaanse legerarts, die ook de ko-
gel verwijderde. Jaren later zou Geel, tijdens een onderzoek
in het ziekenhuis te Maastricht, er pas achter komen dat
zich nog een kleine granaatscherf in zijn linkerbeen beyond.

Ze zit er nog.

Tijdens de schotenwisseling waarbij Geel en An werden ge-
wond, maakte Mathieu Peeters ook enkele hachelijke momenten
mee. Terwijl hij bezig was nog gauw enige tabaksbladeren in
de tuin te plukken, floten hem ineens de kogels om de oren.
Hij kon, op handen en voeten, ongedeerd de kelder bereiken
om even later, toen het schieten had opgehouden, de beman-

ning van een Amerikaanse tank te begroeten door met een wit-

te vlag te zwaaien.

Al met al was Rijckholt er goed van af gekomen. De enthousi-

aste bevolking kon de bevrijding gaan vieren. De 113e Caval-

ry Group zette zich in beweging, richting Gronsveld.

DE BEVRIJDING VAN GRONSVELD

"Onder in het dorp"

In de voormiddag van 13 september trokken groepjes Duitse
soldaten over de Hogeweg en de Rijksweg richting Maarland,
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waar al gevochten werd. Sommige van deze soldaten waren
slechts 17 jaar oud, andere reeds van middelbare leeftijd.
In de namiddag, rond 13.00 uur, trokken groepen die de
strijd opgegeven hadden, noordwaarts richting Maastricht.
Het schieten werd steeds heviger. De in hun kelders wegge-
doken inwoners hoorden de granaten over de huizen fluiten.
Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor en er werd
geen noemenswaardige schade aangericht.
Er kwam slechts een, vanaf de Kampweg afgeschoten, granaat
neer aan de Hole Gracht, op de plaats waar nu de woning van
de heer Jean Antonietti staat.

.

Aan het begin van de beschieting was Kasj Waber, ondanks de
smeekbeden van de familie om toch in de kelder te komen
schuilen, door blijven spitten. "Ze hebben mie plaots vuur

-
neve mich te sjete es vuur mich te raoke." Tenslotte gaf
hij aan het dringend verzoek toch maar gehoor, maar niet dan
na gewoontegetrouw de schop zorgvuldig schoongemaakt te heb-
ben. Een minuut nadat hij de kelder had bereikt, sloeg de
granaat in.

Een Amerikaanse 155 mm houwitser voor de inmiddels afgebroken woning van
de fam. Pie Mm gels op de hoek van de Kampweg en de Rijksweg, enige dagen
na de bevrijding.

146

Toen rond 15.00 uur een van de bewoners van "onder in het
dorp" door een spleet van de poort naar buiten gluurde, zag
hij tot zijn verbazing een in een bruin (khaki) uniform ge-
stoken soldaat aan het begin van de Kampweg staan, een sol-
daat die "get ien z'n eige aon 't wawele" was: de eerste
kennismaking van de Gronsveldse bevolking met de z.g. wal-
kie-talkies.
Degenen die de bevrijding in de mergelgroeven aan "de Beuk"
hadden afgewacht, hadden de Amerikanen nog eerder opgemerkt.
Cel Dassen herinnert zich nog goed hoe hij vanaf de ingang
van een van de groeven de Amerikanen (de voorhoede van het
117e Reg. Inf.) vanuit Eckelrade over de Kampweg en door het
perceel "De Panhof" (tegenover de woning van Veus Houben)
Gronsveld zag naderen.
Daar, op "De Panhof" sneuvelde de eerste Amerikaanse soldaat
(volgens een inscriptie op zijn geweer afkomstig uit Ohio).
Hij werd naar alle waarschijnlijkheid getroffen door eigen
vuur: de bemanning van een van de Amerikaanse tanks, die
vermoedelijk in de veronderstelling verkeerde dat zich in
het schuurtje van de woning van Veus Houben op de hoek van
de Daorweg en Eckelraderweg Duitse militairen bevonden,
vuurde een granaat af, die een groot gat in de muur sloeg.
De Amerikaanse soldaat die zich te dicht in de buurt beyond,
werd getroffen aan hoofd en linkerpols.
Omzichtig, vrijwel onhoorbaar op hun van spekzolen voorziene
schoenen, vervolgden de Amerikanen nu hun opmars over de
Eckelraderweg (Kampweg). Bij "het Beeldsje" (schuin tegen-
over ligt nu de Biologische School) ontspon zich een kort
maar verbitterd gevecht. Een kwartier ervoor waren enige
Duitse militairen, die hun toevlucht hadden gezocht in de
kelder van Nip Heynen, door een officier richting Eckelra-
de gecommandeerd. Daar gingen zij in stelling achter een heg
op de hoek van de Vroendalsweg en de Kampweg (zuidzijde).
Bij het hierna volgende gevecht kwamen twee Amerikanen, die
door de boomgaarden oprukten, en twee Duitse soldaten om.
Een van de Amerikaanse militairen werd niet op slag gedood.
In stervensnood riep hij nog om zijn moeder. Hij werd door
kapelaan Delissen van de Laatste Sacramenten voorzien. Een
Amerikaanse militaire arts had, in een poging het leven van
de soldaat te redden, hem een injectie in het hart gegeven.
Het mocht echter niet baten.
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Een van de omgekomen Duitse soldaten was de Obergefreiter
Arthur Parchert, behorend tot de 5e Compagnie van deC'Fall-
schirmjager Rgt. Grevo". Uit het logboek dat hij bij'zich
droeg, bleek dat hij op 20 augustus 1944 in Trondheim (Noor-
wegen) aan een tocht begonnen was die hem door een groot ge-
deelte van Europa zou voeren en die op 13 september 1944
eindigde aan "het Beeldsje" te Gronsveld.
De opmars der Amerikanen werd een kwartier vertraagd; vier
jonge levens gingen verloren. Een duidelijke illustratie van
de waanzin die oorlog heet.

Voorjaar 1945. V.I.n.r. Cel Dassen,
Frans Damn (van Gee0, Gerrit van
MiTen.

De infanteristen, vergezeld van vrijwel geruisloos lopende
jeeps en enige tanks, arriveerden rond 15.00 uur aan de
Rijksweg waar ze geestdriftig werden verwelkomd door de in-
middels uit hun kelders gekomen Gronsveldenaren. Toen zij
door sommigen met "Tommy's" (Engelsen) werden aangesproken,
reageerden ze enigszins verontwaardigd: "We are Americans!"
De inwoners viel direct het verschil op tussen de in licht
windjack gestoken en slechts van een licht handwapen voor-
ziene Amerikaanse soldaten en de zwaar bewapende en zich op
van spijkers voorziene laarzen, voortbewegende Duitse mili-
tairen.
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Een kolonne was inmiddels verder getrokken. Tijdens een
gevecht met de aan de windmolen ingegraven Duitsers werd de
molen in brand geschoten, waarschijnlijk door lichtspoor-
munitie uit Amerikaanse machinegeweren. Op het Gronsvelder
Broek sneuvelden twee Duitse soldaten. De meeste in Grons-
veld en Rijckholt omgekomen Duitsers werden naar Eijsden
vervoerd waar zij in een tijdelijk massagraf ter aarde wer-

,den besteld.
De gevangen genomen Duitsers, onder wie enkele burgers, wer-
den verzameld op een terrein, links van de Daorweg. De Duit-
sers, waarvan velen blij waren dat de oorlog voor hen was
afgelopen, sliepen daar in de open lucht. Hun maaltijden be-
trokken zij bij de, op het perceel, aanwezige veldkeuken.
Na enige dagen werden zij met vrachtwagens afgevoerd.

"Boven en midden"

Rond 16.30 uur naderden vanuit Rijckholt de tanks van de
113e Cavalry Group. Een verkenningsjeep werd halverwege
Gronsveld en Rijckholt (bij Mommers) beschoten en keerde
terug. Maar de opmars was niet te stuiten. Zonder noemens-
waardige tegenstand te ondervinden, rolden de reusachtige
Sherman-tanks Gronsveld aan de zuidzijde binnen.

Najaar 1944. Op de binnenplaats bij Gee! Dassen. Een Amerikaans soldaat in
gezelschap van (v.l.n.r.) Annie, Mie en Net Dassen.
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Piet Spronck opende, toen de eerste jeep voor het huis
verscheen, de voordeur en keek toen in de loop van een
mitrailleur. Kennelijk namen de Amerikanen gaan enkel
risico, bang als ze waren voor eventuele Duiste sluipschut-
ters. De vreugde onder de bevolking was groot.

Maria Janssen vermeldt: "Iedereen gaf hun bloemen, het was
een gejuich en gejubel. Het Wilhelmus en Oranje Boven werden
gezongen". Voor het huis van Kempener (tegenwoordig nr. 92)
werd de bemanning van een pantserwagen verwelkomd door de
vloeiend Engels sprekende barones Van Voorst tot Voorst.

Een groep feestvierders van "boven in het dorp" trok al
"rejjende" naar Rijckholt, met aan het hoofd Ber Hofman,
voorzien van oranje sjerp en trompet, en Gerrit van Megen
met zijn "monika". Bij Lies Wassenaar aangekomen werd hun te
verstaan gegeven uiterste voorzichtigheid te betrachten en
vooral niet richting Broek te trekken omdat zich daar nog
enige Duitse soldaten zouden ophouden. Rijckholt en Grons-
veld waren bevrijd. Men schreef 13 september 1944.
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Gerrit van Megen met een
gevonden Duits geweer, enkele
weken na de bevrijding.

HET VERBLIJF VAN DE AMERIKAANSE MILITAIREN
IN GRONSVELD EN RIJCKHOLT.

De eerste dagen na de bevrijding werden de Amerikaanse sol-
daten, alien blanken, gelegerd in de weilanden rond Rijck-
holt en Gronsveld. In Rijckholt o.a. aan de Voerenstaat,
niet ver van het zustersklooster; in Gronsveld o.a. aan de
Kampweg en op het Broek. Op het Rijckholterbroek was een
opslagplaats van jerrycans, accu's e.d.

Waren er op de dag van de bevrijding geen slachtoffers onder
de burgerbevolking gevallen, twee dagen erna kwam de 26-
jarige ongehuwde Mies Schijnemaekers uit Rijckholt om in het
Rijckholterbos. Hij was op de terugweg naar huis van een be-
zoek dat hij had gebracht aan de familie Brouwers in Eckel-
rade en werd ter hoogte van de mergelgroeve in het Rijckhol-
terbos gedood door, waarschijnlijk Amerikaanse soldaten, die
bezig waren het bos uit te kammen naar zich nog schuilhou-
dende Duitsers. Het waren ook Amerikaanse militairen die de
droeve tijding overbrachten aan de Paters Dominicanen die op
hun beurt de familie inlichtten.
De fronttroepen waren na de bevrijding van Gronsveld direct
verder getrokken, richting Maastricht. Het 113e Cavalry ba-
taljon bleef in Rijckholt en Gronsveld "stand by" tot 19
september. Daarna werd het ingezet aan het front dat inmid-
dels bij Sittard lag.
Uit het After Action Report van de 113e Cavalry Group blijkt
dat op 14 september een aantal waarnemingsposten werd inge-
richt van waaruit vijandelijke troepenverplaatsingen konden
worden waargenomen. Verscheidene vijandelijke opstellingen
van artillerie en anti-tankgeschut werden aan het hogere
hoofdkwartier doorgegeven. Op 15 september werden kerkdien-
sten gehouden en de manschappen kregen toestemming om in
Vise te gaan douchen. Op 17 en 18 september werden even-
eens godsdienstoefeningen gehouden, terwijl de dienst Wel-
zijnszorg van het Rode Kruis en een militaire muziekkapel
voor ontspanning zorgde. Een en ander vond plaats in de wei
achter de woning van Giljam Broers, "boven in het dorp".
Rond 18 september arriveerden Amerikaanse negersoldaten. Zij
deden dienst als vrachtwagen-chauffeur en onderhielden de
verbinding tussen de aanvoerhavens en de frontlinie. Zij be-

151



hoorden uitsluitend tot de Aan- en Afvoertroepen en werden
zodoende niet aan het front ingezet. Voor hen werden in
Gronsveld en Rijckholt aparte kampen ingericht. Een links
van de Vroendalsweg voordat men aan de Grub komt, he tweede
westelijk langs de Molenweg, halverwege tussen Grub en molen
en het derde op het Gronsvelderbroek. In Rijckholt lag een
kamp op het Broek.
Oak op andere manieren manifesteerde zich de scheiding tus-
sen blanke en zwarte Amerikanen. Huizen waar zwarte soldaten
op bezoek waren, werden door hun blanke strijdmakkers niet
betreden. Het omgekeerde was oak het geval. In de Harmonie-
zaal werden aparte filmvoorstellingen voor blanken en zwar-
ten gegeven en elke groep had zijn eigen veldkeukens.

De ontmoeting met de totaal andere levensstijl van de Ameri-
kaanse soldaat betekende voor veel inwoners wel even wennen.
De overdaad, de verkwisting vaak, die ten toon werd ge-
spreid, trof de inwoners die jaren van betrekkelijke armoede
en gebrek achter de rug hadden. Deze verspilling was het
duidelijkst merkbaar in de veldkeukens die op verschillende
plaatsen in Gronsveld en Rijckholt waren ingericht.

Mathieu en Maxime Pinckaers met
een patronengordel uit een
machinegeweer voor het ouderlijk
huis, thans Ruksweg 61.
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In Rijckholt o.a. op het kasteel, in de zaal van Frenske
Doyen en in de wei van Kempener. In Gronsveld o.a. bij Van
den Boom n (Rijksweg t.o. Geel Dassen), bij Van den Boomn
(tegenwoordig dokter Van den Boom), bij "Graatsje" (tegen-
woordig Rijksweg 86b), in een weiland aan de Kampweg en op
het Broek.
Veel overgebleven voedsel werd in tonnen gekiept en aan de
boeren gegeven om als varkensvoer te warden gebruikt. Soms
zag men ze met gloednieuw ondergoed de geweren en andere wa-
pens poetsen.

26 april 1945. !Lieske Spronck met
de Amerikaanse soldaat Koker in
de 'hoeswef van Maj Spronck.
Koker behoorde tot de
verbindingstroepen en was gelegerd
in het Domincanenklooster te
Rtjckholt. Hij beweerde een echte
cowboy te zijn.

De Amerikanen waren in het geheel niet krenterig; ze waren
best bereid jets van hun overvloed af te staan. En zo maakte

men, vaak voor het eerst van zijn leven, kennis met de

sneeuwwitte mik, kauwgum, chocolade (een reep gaf de zelfde

verzadiging als een voile maaltijd), sigaretten (vooral
Chesterfield, Philip Morris, Camel en Lucky Strike), kippe-
vlees in blik, puree in blik, eierpoeder en nog veel meer.
Eierpoeder was bij de Amerikanen niet erg gewild. Verse
eieren die door de jeugd links en rechts werden georgani-
seerd en dan door de soldaten in de buitenhelm werden gebak-
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ken, waren dan ook een gewild ruilmiddel, evenals de zilve-
ren dubbeltjes die bijv. tegen kilo's koffie konden rorden
ingewisseld.
Bij de jeugd vonden ook gretig aftrek de z.g. noodrantsoenen
die corned beef, lemon juice, pakjes met vier sigaretten, de
reeds eerder vermelde chocolade (life saver) kauwgom en een
rolletje toiletpapier bevatten. Ook zeep werd door de bevol-
king, die zich vier jaar lang met surrogaatzeep had moeten
behelpen, erg op prijs gesteld. Als tegenprestatie werd dan
voor de soldaten de was gedaan.

Ook de her en der verspreide munitie, handgranaten en gewe-
ren van zowel Amerikaanse als Duitse herkomst hadden de bij-
zondere belangstelling van de jeugd. Het mag werkelijk een
wonder heten dat bij de vele experimenten, door de jeugdige
waaghalzen uitgevoerd, geen doden zijn gevallen. Hun engel-
bewaarders moeten in die tijd wel overuren gemaakt hebben.
Mitrailleurkogels werden met een nijptang gedemonteerd waar-
na het verzamelde kruit werd aangestoken. Handgranaten wer-
den uit elkaar geschroefd of tot ontploffing gebracht. Met
gevonden geweren werden schietoefeningen gehouden. Deze
levensgevaarlijke experimenten vonden in het algemeen plaats
voor de ingang van de Dolekamers.

Toen aan "de Lang" (bij de Vogelzang) een Amerikaanse
munitie-trein ontspoord was, genoot dit feit dan ook de war-
me belangstelling van sommige 17- en 18-jarigen.
Op zekere keer schoot een van hen in de buurt van een aantal
Amerikaanse tanks enige Duitse "Pfeiffpatrone" af. De in
eerste grijs gestoken soldaten kregen de schrik van hun le-
ven en doken in paniek achter de tanks die in het, in een
moddervlakte herschapen, weiland stonden opgesteld.

Een verschijnsel dat op de bevolking veel indruk maakte was
de z.g. vliegende bom, een primitieve raket die vanuit
Duitsland, ook na de bevrijding van Gronsveld en Rijckholt,
vooral op Antwerpen werd afgevuurd. Zij passeerde dan met
een klepperend geluid en werd met angstige belangstelling
gadegeslagen door de inwoners en de Amerikaanse soldaten.
Hield de "vliegende born" echter op met klepperen, dan was
dit het teken dat zij ging dalen om, neergekomen, te ont-
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Een van de in de omgeving neergestorte bommen, kwam terecht
aan de westzijde van de spoorlijn, ongeveer 300 m ten zuiden
van het station. Zij sloeg een gat in de aarde van ongeveer
drie meter diep en vijf meter doorsnede. Door de luchtdruk
van de ontploffing werden in de omgeving nogal wat ruiten
vernield.

Een andere "Vliegende Born" kwam neer in het Vroendel op
enige honderden meters van een Amerikaanse opslagplaats van
o.a. benzine. Persoonlijke ongelukken deden zich in beide
gevallen niet voor.

Een van de klokken werd teruggevonden en werd eind 1945 begin 1946 in de
kerktoren gehesen.
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In de periode van 6 tot 25 februari 1945 werden troepen van
de 35e en 83e divisie die tijdens het Ardennenoffensief gro-
te ontberingen hadden moeten doorstaan, ingekwartierd bij
Rijckholtse en Gronsveldse gezinnen, bij de barones zelfs
35 militairen: De gezinnen die inkwartiering hadden, kregen
een extra toewijzing steenkool.
Als bijzonder feit kan vermeld worden dat een Amerikaanse
legerarts, die ingekwartierd was bij notaris Habets, heeft
geassisteerd bij de geboorte van het jongste kind van de fa-
milie J8p Heynen. Uit dankbaarheid werd het genoemd naar
de dokter die bij de bevalling had geholpen: David.

De zwarte soldaten werden gehuisvest in het kasteel te
Rijckholt, de Harmoniezaal, de "bewaarschool", in cafe
Vaessen, (tegenwoordig "Cafe des Sports") en de Lagere
School te Gronsveld, zodat de schooljeugd, waarschijnlijk
niet tot haar spijt, gedurende geruime tijd van onderwijs
verstoken bleef.
Christiaan Bouchoms vermeldt in zijn aantekeningen een voor
de schutterij interessant feit:
"In de school bij het Kerkplein waren wekenlang negers on-
dergebracht. Zij schoten om zich te vermaken, door de boven-
kant der vogelstang, midden op het groote Kerkplein, welke
stang hierdoor nogal beschadigd werd. De geweren der schut-
terij die op de zolder der school in kisten bewaard werden
en door de Duitschers die in die school in het begin van
den oorlog ingekwartierd waren, rustig op hun plaats gelaten
werden, werden door de negers op het platte dak achter de
school, kris-kras door elkaar heen geworpen, waar ze gerui-
me tijd in den regen bleven liggen.
Toen ik dit vernomen heb, ben ik naar den commandant over
die school, ook een neger, gegaan. Nadat ik alles over die
geweren had uitgelegd, heeft hij aan den troep order gegeven
de geweren naar beneden te brengen. Zoo kregen wij ze alle
terug. Zij werden toen veilig elders opgeborgen."

In de periode dat de Amerikanen in Gronsveld verbleven, was
een vijftal soldaten ingekwartierd bij de familie Zjef
Janssen-Bronckers. Een van hen was op 28 mei 1944 vader ge-
worden van een dochtertje: Lily. Toevalligerwijs was op die-
zelfde dag in het gezin Janssen ook een dochtertje van die
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naam geboren. Het is begrijpelijk dat de Amerikaanse soldaat
Lily Janssen dan ook als zijn eigen dochter beschouwde. Een
paar dagen voordat de Amerikanen richting Duitsland moesten
vertrekken was de genoemde soldaat jarig. Hij vertelde aan
mevrouw Janssen dat zijn vrouw bij die gelegenheid altijd
een taart voor hem bakte.

Er werden overal ingredienten bij elkaar gezocht en er
werd een taart gebakken die de familie op de avond voor het
vertrek samen met de Amerikaanse soldaat verorberde. Met
tranen in de ogen vroeg hij of de kleine Lily 's morgens om
6 uur uit haar bedje kon worden gehaald, zodat hij afscheid
van haar zou kunnen nemen. De ochtend van het vertrek nam

Madeleine en Lea Pin ckaers brengen
bloemen bij het graf van de
Amerikaanse soldaat Charles Devoy.
Deze foto werd gemaakt door de zus
van Devoy op het kerkhof te
Margraten, enige jaren na de oorlog.
Charles Devoy was tijdens de
bevrijdingsdagen ingekwartierd bij de
familie Pinckaers.

hij Lily in zijn armen, gaf haar daarna huilend terug aan
haar moeder en vertrok even later met drie van zijn kamera-
den richting Duitsland. De vijfde Amerikaan, die tank-
chauffeur was, vertrok later omdat zijn tank aan de Sta-
tionsstraat was blijven steken.
Toen hij enige tijd nadien in Gronsveld terugkeerde, bracht
hij de familie Janssen het ontstellende bericht dat de vier
anderen in Duitsland waren gesneuveld.
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11

NAWOORD

Begin maart 1945 trokken de meeste Amerikaanse troepen uit

deze streken weg. Een enkele verzorgingseenheid (waaronder

verbindingstroepen) bleef in Gronsveld en Rijcholt achter.
Voor de bevolking van Gronsveld en Rijckholt betekende dit

het einde van een enerverende tijd die niet nagelaten heeft

op velen grote indruk te maken, getuige de hoeveelheid in-

formatie, die zij mij na 40 jaar nog wisten te verstrekken.

U zult begrijpen dat ik slechts een gedeelte van deze infor-

matie in dit artikel heb kunnen verwerken. Het resterende

deel staat op de band en zal te zijner tijd in een ander ar-

tikel gebruikt worden. Als u naar aanleiding van dit artikel

ook graag uw verhaal over de bevrijding wilt vertellen,

neemt u clan contact op met Gemma Brouwers (van Zjef van

Nikkela Janssen), Gloriet 9, tel. 2304.

Tenslotte wil ik mijn oprechte dank betuigen aan de infor-

manten: Sjel Aarts (R), Cel Dassen, Frans Dassen, Zjef

Dassen (R), pastoor Delissen (Bocholtz), Leo Frambach (R),

Hans Hueting, Maria Janssen-Van der Sterren, Marie Jaspars-

Waber, Leo Joskin (R), Gerrit van Megen, Piet Mingels, Piet

Roosen, Jo Scheres (R), Leo Schrijnemaekers, Guillaume

Smeets (R), Piet Spronck, Mathieu Peeters (R), Zjef

Peeters (R), Geel van de Weerdt (R), Huub Wolfs en vele

anderen.

Gilles Jaspars.
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Natuur

De kraojefemielie

De kraaien en hun naaste verwanten hebben bij de meeste men-
sen een slechte naam. Die hebben ze vooral te wijten aan het

roven van eieren en kuikens uit vogelnesten, het vermoorden

van jonge hazen, het eten van pas gezaaid graan en het ver-

nielen van kiemplantjes. Voeg hierbij nog hun voorliefde
voor aas, en u begrijpt dat de kraaienfamilie niet graag ge-

zien is.
Vroeger werd vaak een dode zwarte kraai als vogelverschrik-
ker gebruikt om andere vogels en indringers af te schrikken

en op een afstand te houden.

Een dode kraai als vogelverschrikker.
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terwijl de zwarte kraai in het broedseizoen in paartjes
leeft.
Van de kraaienfamilie is alleen de roek en de bonte kraai
door de wet beschermd; de overige leden kunnen bejaagd wor-
den. Dat de roek deze bescherming geniet, komt door het feit
dat zijn voedselpakket vrij onschuldig is en de boeren dus
weinig last van hem hebben.
Voor vele inwoners zal het verwonderlijk zijn dat ook de
kauw deulke) in de jachtwet is opgenomen. Deze "gezel-
lige" vogel broedde vroeger nog in de gaten van de steile
wanden van de "Daolekaomers" in het Savelsbos. De sectie
Natuur heeft nog een poging in het werk gesteld om de deul-
kes opnieuw in de Daolekaomers te introduceren, maar vanwege
de te dichte begroeiing voelen zij zich niet meer op hun ge-
mak. Dit isook de reden waarom ze destijds (helaas) verdwe-
nen zijn. Deulkes, die u gemakkelijk herkent aan hun grij-
ze nek en vrij klein postuur ten opzichte van de andere le-

den van de kraaienfamilie, kunt u op jeugdige leeftijd tam
maken. Onder de lezers.bevinden zich zeker enkelen die vroe-
ger een tame daol gehad hebben.
De Vlaamse gaai (de merkef), die qua uiterlijk niet met een
andere vogel te verwisselen is, is ook een interessante en
kleurrijke vogel. Hij is de waker van het bos, want wanneer
er onraad dreigt dan merkt hij dit het eerste en waarschuwt
alle vogels en dieren met zijn doordringend (varkensachtig)
geschreeuw. In de herfst en de winter eet de "merkef" voor-
al vruchten en eikels. Deze eikels stopt hij vaak in de
grond om ze in koude en voedselarme maanden weer te voor-
schijn te wroeten. Omdat hij niet alle eikels terugvindt,
werkt de Vlaamse gaai mee aan de natuurlijke verspreiding
van de eik. In het voorjaar, wanneer de gaaien jongen heb-
ben, schakelen ze over op ander voedsel en wordt menig vo-
gelnestje leeggeroofd om hun eigen kroost van voldoende ei-
witten te voorzien.
Vooral hierdoor heeft deze prachtige vogel bij velen een
slechte naam. De kraaiachtigen zijn in de vogelwereld veruit
het intelligentste, zodat wij ons geen zorgen hoeven te ma-
ken dat de "kraojefemielie" uit onze streken zal verdwijnen.

Pim van de Weerdt

Van boven naar beneden: roek (grUze snavel en broek), zwarte kraai, kauw

('t deulke), Vlaamse gaai (merkef).

Tot de familie van de kraaiachtigen behoren: de zwarte kraai

(kukekraoj), de bonte kraai (maoskraoj), de roek, de kauw

(deulke), de ekster (ekster) en de Vlaamse gaai (merkef).

Voor de uiterlijke kenmerken verwijs ik naar de tekening.

De meeste mensen hebben vooral moeite de zwarte kraai en de

roek uit elkaar te houden. De roek herkent u aan zijn grijze

snavel en afhangende dijveren (zogenaamde broek)... Verder

broedt de roek altijd in kolonies (net als de "deulkes"),
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Ereur
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Wat het afgebeelde voorwerp uit het vorige nummer voorstel-
de, ziet u hier in de tekening weergegeven. De juiste be-
naming is "reur". Het voorwerp werd geschonken door Math.
van de Weerdt, Eijsden.
Met leren bandjes, het zogenaamde "breukske" wordt er een
lokvogel aan bevestigd. Door aan het koordje te trekken, be-
weegt het "reur" op en neer, de lokvogel fladdert noodge-
dwongen mee en trekt hierdoor de aandacht van andere vogels.
Deze strijken bij de lokvogel neer. Het vangnet wordt dicht
geklapt, en de vogels zijn gevangen.

Van de goede schriftelijke inzendingen is na loting Mevrouw
Corrie Nelissen-Dassen, Mgr. Willigersstraat 13, Gronsveld
degene die het gratis jaarabonnement gewonnen heeft.

Sectie Streekmuseum

Wie kent dit voorwerp?

Op de foto is een voorwerp afgebeeld waarvan wij niet weten
waarvoor het diende. We willen graag te weten komen waarvoor
het vroeger gebruikt werd. Het is gemaakt van hout. Binnenin
zit een blikken trommel met gaatjes die gedraaid kan worden.
Als u weet waarvoor het voorwerp diende, kunt u uw oplossing
sturen naar Piet Spronck of John van de Weerdt.
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Ken d'r lion nog?

Zjang Mingels, le bon ami

Joannes Hubertus Mingels werd geboren op 27 december 1883 in
een nu nog bestaand maar verbouwd huis op het Rijckholter-
broek, thans bewoond door de familie Beckers-Purnot. Hij was
een van de negen kinderen uit het huwelijk van Pie Mingels
(timmerman) en Marjanneke Dupont die afkomstig was uit
Wonck (B).
Na zijn lagere schooltijd werkte hij bij verschillende boe-
ren in Rijckholt. Zo was hij vaak te vinden bij Schrijne-
maekers (de Borger) waar hij de paarden verzorgde en het
veld bewerkte.
Later ging hij als timmerman in Cheratte werken, want in het
Luikse werd in die tijd goed betaald. Zjang kwam in dienst
bij de architect-aannemer Degueldre, de vader van mevrouw
Germaine Bouchoms, waar hij ruim twintig jaar onder andere
als uitvoerder in de bouw werkzaam was. Het was voor hem een
prettige tijd, hij werd er een vriend van de familie
Degueldre en had als zodanig het privilege de kleine Ger-
maine op zijn schoot te hebben. Het waren echter ook lange
dagen. Om vijf uur 's morgens nam hij reeds de trein naar
Luik om dan pas om zeven uur terug te komen. Hij was intus-

sen getrouwd, dat gebeurde in 1910, met Lies (Elisabeth
Catharina) Houben, nadat hij eerst hun woonhuis annex cafe
aan de Rijksweg had gebouwd. Het gezin, cafe en andere tal-
rijke bezigheden noopten hem tenslotte om dichter bij huis
werk te zoeken. Hij kwam terecht bij het timmerbedrijf
Gilissen te Maastricht waar hij nog zes jaar werkte tot een
grate brand een einde aan deze onderneming maakte.
Zjang begon nu als zelfstandig aannemer en bouwde in Grons-
veld en omgeving verschillende woningen. In Gronsveld o.a.
het huis van Vic Jaspars, Houtermans (boswachter), Zjirra
Goessens en Haj Reintjens en thuis een danszaal bij het
cafe. Ook had hij een kalkbranderij. Deze kalk werd ge-
bruikt als bouwmateriaal en als witsel.
Naast zijn werk had hij nog een aantal interessante bezig-
heden. Men kon bij Zjang terecht om geknipt en geschoren te
worden. Verder was hij een uitstekend muzikant en als zoda-
nig 42 jaar pistonnist bil de harmonie van Gronsveld. Daar-
naast maakte hij als werkend lid nog vele jaren deel uit van
het bestuur der harmonie.

Cafe 'Des bons amis', thans cafe 'De Grenedeer'.

165



In 1913 werd Emile van den Boom n ernstig ziek. Deze was di-
recteur van de harmonie en oprichter en regisseur van ce
toneelclub van de harmonie en een grote vriend van Zjang. Op
zijn sterfbed liet hij Zjang beloven zijn taak bij het to-
neel over te nemen. Dat Emile hiermee een buitengewoon goede
keus had gedaan bleek in de jaren die volgden. Onder de lei-
ding van Zjang werd het Gronsvelds toneel een begrip tot in
de verre omtrek. Hij was een perfectionist en werd niet moe
de scenes voor te spelen, hierbij vaak op zijn knieen over
het toneel kruipend. Hij deinsde voor niets terug als het
erom ging een stuk zo realistisch mogelijk op de planken te
brengen.
"Jeanne d'Arc" was een van de bekendste voorbeelden van zijn
vakmanschap. Allereerst vond Zjang dat Jeanne d'Arc op een
echt paard gezeten moest zijn. Niemand geloofde echter dat
het mogelijk was zo'n groot beest zonder ongelukken op het
toneel te krijgen. Zjang timmerde echter een brug in elkaar
aan de achterkant van de harmoniezaal. Vanaf het Broek ging
het paard dan via de brug naar de achterdeur van het toneel.
Ber van Berke (van den Boom) werd bereid gevonden, zich
na het werk op het veld met het paard aan de achterzijde van
de zaal te melden. Voorzichtig ging men nu met het dier
stapje voor stapje de brug op tot men via de achterdeur op
het toneel terecht kwam. Hier werd het paard ontvangen met
eten en drinken, en aangezien het hier wel aan toe was, na
een hele dag hard werken, liet het zich zijn avondbrood goed
smaken. De volgende dag liep het al veel makkelijker de brug
op en na enkele keren ging het helemaal vanzelf.
Er was nog een staaltje van zijn zucht naar perfectie in dit
zelfde stuk. Toen Jes Spronck (Vaessens) als Jeanne d'Arc
op de brandstapel moest, had Zjang dat als volgt opgelost.
Jeanne d'Arc zou op een tafeltje staan vlak achter de brand-
stapel van metershout die met benzine was overgoten. Tussen
de coulissen stonden dan enige doortastende knapen met nat-
gemaakte jute zakken te wachten. Toen het vuur werd aange-
stoken zag de zaal Jeanne d'Arc als het ware midden in de
vlammen staan. Even maar, dan ging het doek dicht en werden
de natte zakken over het vuur gelegd. Bij de eerste voor-
stelling had Zjang het aanleggen van de brandstapel aan
iemand anders overgelaten. Deze man was, volkomen terecht,
spaarzaam met benzine omgesprongen. De vlammen gingen Zjang

'Jeanne d'Arc', april 1921
1. Mim Peusens 2. Pie Waber (Post) 3. ? 4. Nei Pinckaers 5. Zjef
Schrijnemaekers 6. Maj Roosen 7. ? 8. Jap Heynen 9. ? 10. Marie Mingels
11. Katrien Schiepers 12. Pierre Pinckaers 13. Frans Peusens 14. Zjaak Houben
15. Jes Spronck 16. ? 17. Ber van den Boom n 18. Berke Hofman 19. Berke
Houben (Kips) 20. Zjeng van den Boom 21. ? 22. Ber Martin 23. Marie van
Caldenborgh 24. ? 25. Ber Houben 26. Math van den Boom 27. Lena Peusens
28. Net Houben.
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echter niet hoog genoeg en hij zei dan ook prompt: "Dat vuur-
waor niks, dat doon ich de volgende kier ouch zelf". En
zo gebeurde. Op hetzelfde moment dat de beul bij de volgende
voorstelling de vlam in de brandstapel stak, laaiden de
vlammen op tot bijna aan de "friezen". Het doek viel dicht,
het publiek in opperste opwinding achterlatend. Er werd ge-
schreeuwd en gehuild, zo was men met het gebeuren op het
toneel een geworden. Ook viel nog een aantal mensen flauw.

'De Trompetter van Seickingen'. Links: Marie van Caldenborgh, rechts:
Melanie (Mim) Peusens.
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'Robrecht van Vlaanderen', (1917)
I. Nicolaas Pleumeekers 2. Berke Starmans 3. Frans Peusens 4. Zjeng Spronck
5. Math van den Boom (van Berke) 6. Ber Martin 7. Gilles Rein tjens (Eusden)
8. Zjang Mingels 9. Geel Waber 10. Ber Waber 11. ? 12. Wil van den Boomn
(van Berke) 13. Zjang Janssen 14. Ber Houben (Rijckholt) 15. Door Kempener
16. Pierre Pleumeekers 17. Ber Dassen 18. Zjeng Damzo 19. Leo Waber
20. Zjeng Jacobs 21. Nikkela Dassen 22. Vic Jaspers 23. Zjengske Schiepers.
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Intussen was men achter het gordijn bezig het vuur onder
controle te krijgen, wat ook deze keer weer lukte. Vier keer
werd dit stuk in de harmoniezaal opgevoerd en dat binaen
acht dagen. En steeds weer voor een uitverkocht huis.
Een vrouw uit Eijsden die het stuk ook wilde zien, maar haar
baby niet alleen kon laten omdat ze hem zelf voedde, nam
deze mee en legde hem aan de borst zodra het licht in de
zaal uit ging.
Jes Spronck en Zjeng Jacobs (van Fy) die in bijna al zijn
stukken meespeelden noemen Zjang een begaafd regisseur. Een
perfectionist die wist hoe het moest en dat .op zijn spelers
kon overbrengen. Elke scene speelde hij eerst een aantal
keren voor, en hij had een engelengeduld als het er om ging
jets goeds te maken. Naast het regisseren bouwde en schil-
derde hij zelf de decors; vrouw Lies, vaak met de kinderen,
zorgde voor requisieten en costuums voor zover die niet ge-
huurd konden worden.

Zjang op
'Broonkmaondig' na de
schuttemis op weg om
zich weer bij de harmonie
te voegen, 1919.

Tot 1919 werden vrouwen- of meisjesrollen steeds door mannen
of jongens gespeeld omdat "vrouwen niet op het toneel hoor-
den". Zo speelde Zjeng Jacobs in 1918 bijvoorbeeld de rol
van Genoveva van Brabant in het gelijknamige stuk. Zjang
vond dat de tijd rijp was om hierin verandering te brengen.
Hij ging met het tekstboekje van "De twee weezen" naar pas-
toor Oliviers om toestemming te vragen de damesrollen ook
door dames te laten spelen. Onder voorwaarde dat er altijd
iemand van het bestuur der harmonie bij de repetities aan-
wezig was, werd die toestemming verkregen. Zo werden in 1919
Jes Spronck en Mim en Lena Peusens de eerste dames die in
Gronsveld voor het voetlicht mochten treden. En ze mochten
gezien worden. In prachtige jurken die in Utrecht werden ge-
haald, gaven deze plaatselijke schonen het toneel een nieuwe
dimensie. Overigens verscheen er prompt een ingezonden stuk

Staand: Zjeng Mingels, Pie Waber, Marie Waber-Mingels, Jeanne Mingels en
Pieke Mm gels.
Zittend: Annette Mingels-Kicken, haar zoontje Peter, Liesje (dochter van
Marie), Zjang, Jose, (dochter van Zjeng) en Lies.
Foto gemaakt bij het 40-fang huwehjksfeest van Zjang en Lies.
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in de krant met als titel "Verkeerd toneel in Gronsveld".
Na 1919 werd het echter heel gewoon dat vrouwen ook
"kemedie" speelden.
Grote stukken die verder nog door Zjang gebracht worden,

Robrecht van Vlaanderen, Coelius, De trompetter
van Sackingen, en de klucht De gebroeders Kalkoen, met
Pierre Pinckaers in de hoofdrol.

Zijn cafe "Des bons Amis" was in de Eerste Wereldoorlog
een trefpunt van Belgische vluchtelingen die in het dorp
verbleven. Zjang zelf had een complete Waalse familie in
zijn huis opgenomen. Een van deze cafebezoekers had in
Luik een cafe waar nog een orgel moest staan. Op een
avond werd het instrument daar weggehaald, de grens over
gesmokkeld en sindsdien speelde het iedere avond in het
cafe van Zjang tot aan het einde van de oorlog die hier
slechts op enkele kilometers afstand had gewoed.
Ook na de oorlog was zijn cafe een trefpunt van passerende
Waalse fietsers. De vloeiend Waals, maar geen woord Frans
sprekende Zjang had dan ook de Waals-vriendelijke tekst
"Au repos des Wallons" boven het buffet hangen.
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Zjang met strohoed, dus op weg
naar de 'moostem'.

Hij dronk graag een drOpke en als hij er een paar teveel op
had, kon het gebeuren dat hij zijn piston uit de kast haalde
en tot groot vermaak van zijn gasten een polka speelde.
Zjang was een groot tegenstander van "De Fanfaar" ondanks
het feit dat vier van zijn broers daar lid van waren.
Toen de jaren hem dwongen het rustiger aan te gaan doen, zag
men hem nog vaak op de veranda van zijn cafe, waar hij
wachtte op vrienden om over de goeie ouwe tijd te praten.
Hij was een fatasierijk verteller die zijn verhalen graag
met humor kruidde. Er was echter ook enige bitterheid in
zijn hart omdat hij, na alles wat hij voor Gronsveld en zijn
harmonie had gedaan, zo gauw vergeten werd nu hij er niet
meer bij was.
Hij stierf in het ziekenhuis "Calvarienberg" te Maastricht
op 2 december 1971, bijna 88 jaar oud. Zijn vriend, deken
Hoogers z.g., noemt hem op zijn bidprentje: "de gastvrije
waard, vakbekwame timmerman, gewaardeerde muzikant en boven-
al de geboren toneelspeler".

Wallie van de Weerdt

Al g Zjang, wach tend op
vrienden, 1962.
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Fitsers oet de Waolepejie

Zoondigmuerge, veul kebaal,

wi4d wie ich ze hoert.

Hawwe hiel veul kaal,

ich versjtoOng gei woerd.

Fitssjpang aon de brook,

dreenkfleske met kuerkesjtop,

rakzak van lienedook

en zonneklepke op.

Fitspletsje aon de naof,

lang ry, twie aon twie,

fitsekleure van de rengebaog:

fitsers (pet de Waolepejie.

Gus van den Boom.

Inhoudsopgave 'Grueles' jaargang 4, 1984
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RECTIFICATIES

p. 98 ...werd in 1959 afgebroken.
p. 111 Emile Smeets moet zijn Eduard Smeets.

p 126 De naam Zjang van de Vrieje is per abuis in het arti-
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p. 126.
p. 135 G.S.V. moet zijn Gronsveldse Boys.

p. 135 De naam Zjeng Wassenaar (naast vriendin) ontbreekt.

Secretariaat: Rijksweg 92, 6247 AK Gronsveld, tel. 04408-2880/1575.
Rabobank Gronsveld rek. nr. 11.75.15.000. Postgiro 2535375.
Abonnementsprijs f 17,50 per jaar, losse nummers f 5,00.

176

HISTORIE:
Een 17e eeuwse Gronsveldse duit gevonden
nabij Utrecht 1 29\

De Bronk in het jaar 1778 2 67

1984: 75-jarig bestaan van de Rabobank
Gronsveld-Heugem B.A. 3 109

Een fontein? Een bron? Misschien

een geneeskrachtige? 3 114

40 Jaar geleden 4 140

NATUUR:
Meraile 1 26

Persessieversering 2 42

Zjef z'n persessie 2 46

Griezels die niet griezelig zijn 3 104

De kraojefemielie 4 159

STREEKMUSEUM:
Expositieruimte 1 20

De Vogel en de Voegelsjtang 2 63

- Prijsvraag- 3 107

E reur 4 162




