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Bij de voorpagina

De Beuk na de werkzaamheden.

Bij de titelpagina

De Beuk voor de werkzaamheden
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Voorwoord redaktie

Deze aflevering van Grueles is een heel bijzondere: het
is namelijk de dikste die ooit verscheen. Maar liefst 68
pagina's boordevol artikelen en foto's, en dat allemaal
voor uw f 17,50.
Het zou helemaal zo'n gek idee niet zijn om uw
familieleden, vrienden of kennissen nu met ons
tijdschrift kennis te laten maken. Zij hoeven beslist
niet te wachten tot de nieuwe jaargang om zich op Grueles
te abonneren. Vorige nummers van deze jaargang en ook van
alle vorige jaargangen zijn nog volop verkrijgbaar.

10 september is de tentoonstelling over het Savelsbos
geopend. Loco-burgemeester Van Aubel verrichtte de
opening met het planten van een linde naast "'t
Kloester". Ruim 100 bezoekers konden daarna genieten van
deze weer zeer fraai opgezette tentoonstelling over de
flora en de fauna, de historie en de prehistorie van "de
bos". Voorlopig is de tentoonstelling iedere zondag
geopend van 14.00 tot 16.30 u. Scholen en andere groepen
kunnen terecht op afspraak.

Tot slot wenst de redaktie u veel lees- en kijkplezier en
prettige kermisdagen.

De redaktie
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Activiteiten
agenda

In deze rubriek zullen wij u op de hoogte houden van alle
activiteiten die de Stichting Grueles organiseert, of
waaraan zij meewerkt. Ook activiteiten van de
afzonderlijk secties kunt u hier aantreffen. Uiteraard
zijn die activiteiten niet alleen bedoeld voor
medewerkers van de Stichting. leder belangstellende is
welkom, medewerker van Grueles of niet-medewerker,
abonnee of niet-abonnee.

- Cursus Herkennen van vogels

De sectie Natuur organiseert al enige jaren een cursus
"Herkennen van vogels". Het enthousiasme is zo groot dat
dit najaar weer een nieuwe cursus van start gaat.
Vogelkenners houden interessante lezingen en tijdens de
wandelingen op zondagochtenden proberen we de
verschillende vogelsoorten te onderscheiden. leder
geinteresseerde is welkom.
De start van de cursus zal bekend gemaakt worden via
"Binding".

- Landschaps Doe-dag, 15 oktober

De Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen
houdt zich bezig met het onderhoud van

houtwallen, drinkpoelen, heggen, knotbomen, holle wegen,
bermen, hoogstamfruitbomen en dergelijke. Deze Stichting,
waarmee de sectie Natuur nauw samenwerkt, organiseert
jaarlijks een zogenaamde Landschaps Doe-dag. Dit jaar zal
deze dag plaats vinden op 15 oktober, en in het teken

staan van de hoogstam-fruitcultuur. Er wordt onder meer
een fietstocht georganiseerd langs hoogstamboomgaarden in
de omgeving van Gronsveld en Margraten. De sectie Natuur
zal op het rustpunt van deze tocht in de Biologische
School te Gronsveld met een stand present zijn.

- Weerwolven. 14 november

Op 14 november om 20.00 u houdt Dr. Roeck een lezing over
weerwolven, vuurmannen en "haokemennekes". De heer Roeck,
bekend van zijn lezing over heksen, zal optreden in
cafe Scheepers, Rijksweg 1, Gronsveld.
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Hoesnommer aofgerengeld (5)

Met 't ienvalle van din doej hoers te de weenter buiikenterre
vertrekke.
Mesjer weend joongkde langs de roete op. Utiveraal hoers te
't drOppele. lespegele klatsde wie gebroeke glaos uiiver de
maosklawwe. Wappe sjnie sjtlifde besjrnaddelt vaan de daoker.
Zjeuf kalde al van vastenaovend en beer. "Sjoen daog nao die
duuster daog zaag 'r. Uiiver 'n wk es 't zoe wied".
Merie heelp 'm ien de kutike aondoen. De zjwerte tronwbrook
vaan vajjer zaoliger. Sjmaol piepkes en e sjtok boeve de
eenkele. "Driej dich 'ns Om.
Jao die pas dich". De bleenkende boejem sjpon 'm Om ze lief.
E laoke aver de sjoliwers tot bekaans op z'n tiene hange.
Kiisteek ien 'nne peunt uiiver de kop. "Waach, 'n torlwsjpang".
Frens laachde wie e sjaop. Heef zich op 'nne kneej. "Deh,
zjus 'nne paoter oet RiekeIt". Blawwe sjolk van Merle. 'n
Gesjtopde melbal iCn 'nne peunt uiiver kop en sjoiiwers
uilver 't laoke tot ien z'nne rOk hoOng. met e kaverzeil
bieeingeboonde aon z'nnen haas. Sjtruu ien de kloompe,
maske op. "Deh, noe kent dich geine". Z'n han duijde her ien
e paor hoeze van Frens. De boond 'm met e kaverzeil nog e
knynsvel met 'n sjtruupOp Om ze lief. Her wor nog gruutsjer
op 't ye! (dat kaom nog 'ns uurges) es de knien iendertied.
"Zoe been ich zjus 'nne Germaan", jochelde Zjeuf. Frens heel
'n klejn haand ater z'n groete oer." 'nne Wat? ". "Zjus 'nne
Germaan". "Zien dat otich paoters?". "Nei, broeders". Met 'nne
bOkkem ien e voegelskOike aon 'n boengerd geboonde en
uiiver 'n sjotiwer hange trok 'r met Zjang en Geel oet. Ze
trokke kaffee ien en oet. Hie en dao trokke ze de hoezer
Fen. Zaagte de 10.1 gevraog en oongevraog de woerheid. "De
kens mich toch neet" met aw-wieversjtom. Vreve ze doer hiin
haore tot ze get te dreenke krege. Pagkde daonao 'nne reenk
braotoesj de aon 'nne sjtek aon de plefang hotIng aof en
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begOste te ete. Zjeuf hool de bOkkem oet ze knike. "MOs te
Ins hure wie 'r Wit". DUijde hOn de bOkkem langs hOnne rOk
aof en bloos hon ién'n oer. "MNok uch droet verkes. Gaot
wyjer met eur biester". Zoe zNot wie 'nne melejjer kaom 'r
bie hon. Ien de plaots van de voegelskoQw haw 'r noe 'nne
knoek, sjoilwerp1Not van e reend, bie zich. met Merie sje-
veerde her doer de kuiike. "Hup Marjanneke, pup Marjanneke.
En jij moet niet zo draaie, jij moet noet zo schuddele met je
gat". Frens zaot op 'nne blaanke kutikesjtool. Of her ien de
brejte geng plaots haw laachde her met z'nne gaanse moond
oepe ien de lengte. Zjeuf heef 'm op z'nne rOk zoedat 't
ieneindoek wie hoon dy zich welt laote treje. "En wie
niet draaie wil, die staat maar stir

't Woerd vreugjaor. 'n Zonneblom sjtraolde oet 'nne bloOwen
hiemel tOssje witte woiike. Gel en witte piepele fladderde
vaan moerblom tot moerblom. 'n Melie zaot oppe peunt van
de. sjeurgievel boe-ve 't Qileloe-k te zynge of ze 'n klats
waoter .ien heure bek haw. De keu wkre nao de wej. Vers-
jejje mossjemennekes zaote met 'nnen hoiip kebaal, -of de
sjaol oet wkr-, ion de appelekoOwebOimkes ater 'n pop aon.
D'n haon trooj 'n hoon. Heef de vluiigele oetrein en kriejde
dat 't sjalde. Aal woQw paore en bevrOchte. "Behalve de
geite", zaag Frens. "Dy zien tOssje oktober en december dry
kier dry daog ritsig". Merie zoCing oet voile boes 't Te Deum,
zoedat Frens de de wortelboene wNor aon 't huge, sjevraoje
devan kreg. Zjeuf wNor 't perd aon 't roskemme en flodde
wie 'nne nachtegaol. 't Perd jechelde vaan de sjpats.
't Woerd Paose. Brynk noQw leve, "Zjeuf 't Os zoe wied".
"Ao, de wets dus zegke dats te get besjteld hebs". "Jao, ich
veul mich sjmuerges ()itch sjpyechtig". Zoeget wNore lestige
memeente vuur Zjeuf. 'n Hert van goild dat zich neet ute
k6s. "Perfiesiat! Es ich sjmuerges mOt meilke, zeks 't mer".
Her goOng weer z'nne gewoene gaank.
De zoemer sjoet op. Merie zjwol wie blNojerknup ien 't
vreugjaor. Frens begrigp neet dat ze noe ienens aldaog zeen
haw vuur redyskes. "leder aot ste bekaans geng. Haws te gen
'nne roeje?". Her haw ouch noets verwaach dat zoe 'nne
awwe barn nog 'ns kOs bleuje, laot sjtoen vrOch drkge.
Daog vuur de geboerte pOtsde Merle 't gaans hoes. Dao
woerd nog 'nnen oeve broed gebakke en sjpietbak gemak. Ze

orw

heel de waas met bitsjes en bitsjes bie. Versjejje kier per
dkg leep ze nao de weeg lore. Rete weeg, hoeg oppe puu. E
kruus aon de kop, en de bennekaant met witte kaant vaan
twie aw witte sjollekskes vaan de Gertruud aofgezat. 't
GoOng heur van aal doer heure kop. Ze daag aon majjer
zaoliger dy len 't keenderbed met 't kenneke gesjtotirve
wNor. Leefde, geboerte en doed ligke ien èi bed. Angs en
hoep wisselde zich aof. Oetejndelik wkr ze oiich al twieen-
viertig novembermaond. Dat es toch altied nog get aanders es
twentig meimaond. Al haw ze Lies tiengenutiver dekker hure
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verhaole dat ze bie heur es erpele oet heure sjoet rolde. Dy
haw Crs nage. "Abraham zaw nog zjeloes op mich zen
gewes", zaag ze Ommerto0w. Ater eker rutltsje zaote e Oor
vaan dy sjnOtslemele. Heure maan Haj haw d'n dNog nao de
geboerte ommerto0w e sjt6k ien z'nne krgog.
Merie daag aon Zjeuf de' zoe bly wNor en op 'nne jang
hoepde. "Moostem en veul vrolletij, es de pes vuur Inne boer",
zaag her. Ze bejde en gaof zich ien Gods han. Pesjtoer
zaag:"VrollCiij moue oonderdanig zien en no0w leve geve.
Vuur de kiesmis voelt ze dat 't fleet mie Lang zaw dore. Ze
bysde tot 't leste, met 't oerinstink van 'rine knien de met
sjtruu doer de ko0w begent te sjleipe es 'r geit nestele, met
van aal doer 't hoes.
Sjnoondes begOste de weje. Zjeuf wis zich dao geine raod
met. Verdemp, verdemp. Her gang de naobersvroew Maj
rope. Dy sjtelde Merie op heur gemNok. "Dizzen aovend es 't
noilw leech, daan kemp 't. Miok dich mer neet oongerOs".
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Zjeuf wis zich weer geng hading te geve en heef zich mer
get sjtomme kaal droet. "Ja Zjeuf", zaag Maj, "gelok word
dich neet ien d'nne sjoet gegoejd. Dao m6s te get vuur doen.
't Leve es neet vuur te laachte". Ofsjoens ze vuur eker sjiet
laachde. Maj blef nog 'n tuurke dao en gang heivers. ulch
waas de keender gaw. Es get es, kOms te mer Om. Ich wkrs-
jaw Fien al, daan zien v'r zoe hie".
't Sjniejde of de loch woerd aofgesjliepe. Vaon, vere en
blomme sjtounge oppe roete. Frens sjproung vaan de zenewe
wie 'nne kwakfrosj doer 't hoes. Oe d'n ojevaar kOmp zien
ouch kwakfrosj.
Saoves braok 't waoter. Maj en Fien zatte en laagte aal
verdig. Zjeuf sjigkde ze wgoter werme. "Gaank dich mer weg,
met dich ken vir hie niks doen". Van d'n aambras wermde
her wkter ien alle ketele dy voond. Frens pOlferde met 'n
kiets bie 't Mariabeeldsje oonder de sjtuelp op 't sjNop. 't
Roek nao byjewaas. Frens bejde. Zjeuf waachde en sjpitsde
z'n oere. Kerme, daan weer waachte. Ommertaw korter
opein. 'r Heel 't neet mie en vegde nao boeve. Met 'n haand
van Merie ien z'n veerkentige haand zaot neven 't bed.
Her woaw get zegke, meh voond geng weurd. 'r Loorde mer
vuur zich oet. Merle wis wie wNor en kniep len In
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haand. Ze klaogde neet. Ze voch, met de zjweitdrOppele op
heur gezich. "Pese, pese en deep zechte. Maj daijde met alle
mach op Merle heure boek. De nouwe Groeseldener flOtsde de
kiesnaach ien. Terwyl de pesjtoer ien de naachmes pregkde:
de verlosser is geboren. Vrede op aarde aan de mensen van
goede wil. " 'nne JotIng, 'fine joOng!" met de traone aver z'n
wange loUpe veel Zjeuf ien Merle heur erm. Maj daijde 't
kenneke ien 'nne bak kaad en law wNoter. Sjriewenterre
vOlde 't z'n laingskes. Nao 't kenneke wyjer verzOrg te hebbe
laach ze 't ien Merie heur erm. Cat 1,v.or pof-op en buiigkde
en laachde tegeliek. Wie 'n ma ien 't keenderbed dat mer
eleng veult en kent. "Perfiesiat, 'n woiik van e keend. Wat
wels te nog sjoener, e kieskenneke''. Zjeuf vegde met de
boevekaant van 'n haand z'n traone aof. Her wgor gelOkkig
meh wis fleet wat 'r met 't kenneke mOs begenne. 't Liek
vuur hum zoe op 'nne gesjtrebde knien ien e bereumsjeld
vel en plakkerige zjwerte heurkes. Maj pagkde 't kenneke
sjtevig ien, -'t kOs nog zjus z'nne moond bewege - en laag 't
ien de weeg. Frens magkde koffie, kOs te de gezet doer leze,
en leep gruutsj doer 't hoes. Oetejndelik vairs te oilch neet
aldaog noonk.
Bly sjt6mme vaan lQij dy oet de naachmes kaome, vele ge-
demp ien de sjnie.
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Sjpenneke

Web met sjpenneke
ien 'n duiinehek
sjmuerges vrueg
ien 't naojaorslaand
es e kenneke
dat z'n dilimpke lek
en met z'n aigskes vreug
ien e bedsje met kaant

Gus
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(geit wyjer)

Gus.
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Ich bof

't WNor Om 'n oor of aach,
'n zoemerse loch.
E k6t sjpriewe veel met 'nne zjweunk

'nne roesjende kannedas

Ich daach:
wat bef ich toch,
met dy gaof
dat ich maog hure en zien.

Gus.

Gronsveld, Rijckholt, Mesch en Eijsden
150 jaar bij Nederland (2)

1839, Nederlands Limburg in de wurggreep.
Onvrede over de "drukkende last der grenslinien".

De Londense oplossing van 1839, waarbij Limburg werd
opgedeeld tussen Belgie en Nederland was juridisch een
monstrum.
Limburg ten oosten van de Maas werd als lie provincie bij
Nederland gevoegd, maar tegelijkertijd - met uitzondering
van de vestingsteden Maastricht en Venlo - als Hertogdom
Limburg toegevoegd aan de Duitse Bond. Die eiste namelijk
gebiedscompensatie voor het verlies van dat deel van
Luxemburg, dat aan Belgie was toegewezen.
Na jarenlang politiek geharrewar en diplomatiek geknutsel
werd Oost-Limburg aldus als een soort sluitstuk van de
puzzel toebedeeld aan Nederland en aan de Duitse Bond.
De (machts)verhouding tussen die twee moest overigens nog
nader geregeld worden. Trouwens ook het definitieve
scheidingsverdrag met Belgie en de grensafbakening
zouden nog slepen tot 1842. Pas in 1844 werden de
grenspalen geplaatst. Zo'n grenswijziging was voor de
bewoners van deze gewesten niets bijzonders. Voorheen
gebeurde dat regelmatig; men was al zo vaak van "heer"
gewisseld, dat men niet beter wist. Het begrip
"vaderland" had hier nog geen inhoud. Vaderland was de
geboortegrond, de plaats waar men woonde. Wie daarover
souverein speelde, deed er niet zoveel toe. Een goede
heer was hij, die een verstandige plaatselijke
gezagsdrager uitkoos, bijvoorbeeld een goede rentmeester,
een wijze pastoor of een vaderlijke burgemeester.
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Grenspaal op de uiterwaarden van de Maas aan 't Bat" te Eijsden.

In 1839 waren echter de tijden veranderd. Sedert de
Franse Revolutie was men hier politiek wakker geschud.
Het merendeel van de politiek geinteresseerden in
Oost-Limburg dacht vrij progressief en het was voor hen
een zware tegenvaller zonder enige inspraak toebedeeld te
worden aan het conservatieve "Holland" en de nog
reactionairdere Duitse Bond. Daarbij kwam nog dat de
Noordnederlandse, of zoals het bier altijd heette,
"Hollandse" politici niet erg kies waren in de keuze van

hun ambtsdragers. Ondanks de goede bedoelingen van koning
Willem II en zijn gouverneur hier, Gericke van Herwijnen,
waren de meeste ambtenaren vrij stugge gezagsdragers met
een sterke calvinistische inslag. Echte "Hollanders". Dat
viel slecht in dit gewest. Gericke bleef pleiten voor de
benoeming van zo veel mogelijk geboren Limburgers en hij
liet de ambtsdragers, aangesteld tijdens het Belgische
bewind, in functie. Zo bijvoorbeeld alle burgemeesters
die in 1836 voor 6 jaar waren benoemd. Maar men wist, dat
dit slechts tijdelijk was.

Toen hier vanaf 1840 gaandeweg de Nederlandse
belastingregelingen werden ingevoerd, werden de grieven
nog groter. Men had gehoopt op een speciale regeling,
zoals in Luxemburg was ingevoerd. De belastingen in
Nederland waren aanzienlijk hoger dan in Belgie en
bovendien dreigden ook nog Duitse Bondsbelastingen. Ook
de vorm en de inning van de belastingen waren antiek en
vielen slecht. Vooral de gemeentelijke afkoop van het
accijns op alles wat gemalen, geslacht en gestookt werd,
"de admodiatie", was gehaat. Deze plaatselijke
hoofdelijke omslag ("kopgeld") drukte onevenredig zwaar
op grotere gezinnen. Grootgrondbezitters klaagden over de
verouderde en in hun ogen veel te hoge personele- en
grondbelastingen. De Nederlandse belastingen waren zo
hoog omdat de regering diep in de schulden stak sedert de
dure oorlog van 1830-1839 tegen de muitende Belgen. Nota
bene dat Belgie, waar heel Limburg die 9 jaren bij
hoorde. Het was uiterst pijnlijk, dat diezelfde
Limburgers daaraan nu moesten meebetalen. Luxemburg werd
daarvan vrijgesteld; waarom Limburg niet?

Was de regeling van 1839 voor Nederlands Limburg
juridisch, politiek en financieel - zacht uitgedrukt -
ongelukkig, economisch was ze absurd. Het gewest werd
letterlijk gewurgd door tol-linies, die vooral
Zuid-Limburg afsloten van zijn natuurlijke afzetgebieden.
De landbouw bier - en in mindere mate ook de industrie -
verloor zijn markt. Toen de grens in 1842 was afgebakend,
sloot Belgie de grenzen en Den Haag hield voor Limburg
ook de Zoll-Verein van de Duitse Bond buiten de deur;
terwijl - alweer - Luxemburg wel lid werd van die Duitse
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markt. Het is duidelijk, dat dit produkt van de Londense
politici hier spanningen en conflicten moest oproepen.
Het leek wel rustig hier de eerste jaren van het
Nederlandse bewind, maar Gericke wist dat het onderhuids
spande. Toen Den Haag - vanwege bezuinigingen (ook toen
al!) - in 1843 de marechausseebemanning flink wilde
reduceren, schreef Gericke meteen een brandbrief, om dit
voor Limburg in ieder geval niet te doen. Die dienst
noemde hij zijn enige echt betrouwbare instrument.

1839-1843. Stilte voor de storm.
Schijnbare rust in Gronsveld en Eijsden.

Ook in de vier dorpen bier was het de eerste jaren
schijnbaar rustig. Gericke liet ook hier de burgemeesters
en gemeentebesturen in functie, hoewel vooral Eijsden in
1838-'39 behoorlijk rebels was geweest en veel van die
"woelgeesten", zoals we al zagen, in de gemeenteraad
zaten. Gronsveld kreeg al in 1841 een nieuwe burgemeester
omdat de zittende burgemeester Christiaan van den Boomn
in mei van dat jaar stierf. Deze hereboer, eigenaar van
de grote hoeve bij de ingang van het dorp (nu Rijksweg 4)
had de gemeente zonder onderbreking bestuurd vanaf 1814.
Tijdelijk was hij zelfs ook nog burgemeester geweest van
Rijckholt en Oost. Hij was een geacht persoon en een
rechtvaardig bestuurder met goede relaties in dorp en
omgeving. In 1883 zou zijn jongste zoon Eugene ook
burgemeester worden van Gronsveld en dat blijven tot
1913. Daarna begon hier het tijdperk Spauwen.

Gericke benoemde in 1841 als opvolger van Christiaan van
den Boom n de kasteelheer van Gronsveld, Andreas Gadiot.
Hij was de zoon van een Maastrichtse bankier, die in de
Franse tijd onteigende goederen had opgekocht. In 1833
kocht Andreas Gadiot uit handen van Balthasar Cruts de
landerijen en kasteelruine van de grafelijke familie
Torring-Jettenbach. Cruts had de ruine grotendeels
laten slopen en Gadiot bouwde tussen en op de resten van
het oude bouwwerk het huidge kasteel. Geliefd was Andreas
Gadiot niet in het dorp en als burgemeester zou hij het
helemaal niet worden. Hij stond daarvoor te ver boven de
gewone dorpelingen. In 1848 noemde de toenmalige
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gouverneur (dus een onverdachte bron) Gadiot in een brief
aan Binnenlandse Zaken: "zeer inpopulair, missende geheel
en al den tact om zich door plattenlandsbewoners te doen
achten of beminnen".
Deze eerste burgemeestersbenoeming van Gericke in Limburg
was geen goede greep. Meer van dergelijke benoemingen
zouden langzaam aan onvrede en irritatie opwekken, ook in
onze dorpen.

Toen per 1 januari 1843 de ambtstermijn van de meeste
burgemeesters in Limburg verliep, moest Gericke ze
herbenoemen of vervangen. Eijsden kreeg een nieuwe
burgemeester namelijk de notarisklerk Jan Debey. De
burgemeester uit de Belgische tijd, Jan Nicolaas Lambert,
was in de ogen van Gericke "ondeskundig" en bovendien te
laag aangeslagen in de belastingen om, volgens de
Nederlandse wetgeving, als burgemeester te mogen
fungeren. De wethouders Loomans en Peusens bleven in
functie. In Rijckholt veranderde niets. De kennelijk heel
vaderlijke Michiel Schrijnemaekers zou zijn kleine
gemeenschap probleemloos door de komende woelige jaren
loodsen. Wel werd bier wethouder Machiel Machiels
vervangen door Mathis Frederix.

Chaotischer was de toestand in Mesch. Toen in 1836 koning
Leopold daar Mathijs Debey tot burgemeester had benoemd,
was dat niet naar de zin van de jonge Mathijs Straet.
Deze brouwer en cafehouder was de zoon van
ex-burgemeester en notaris Guillaume Straet, en Mathijs
ambieerde de post van zijn vader. Debey trad meteen terug
ten faveure van Mathijs Straet, die direct als
burgemeester werd geInstalleerd. Achteraf bleek hij te
jong (nog geen 26 jaar) en hij moest meteen aftreden. De
twee volgende jaren namen de beide wethouders Winand
Loyens en Jean Huynen achtereenvolgens het
burgemeestersambt voor hem waar en in 1838 werd Mathijs
Straet formeel benoemd. Zo'n gang van zaken doet
vermoeden dat in Mesch de tegenstellingen niet langs
politieke lijnen liepen (bijvoorbeeld pro- of
anti-Belgie) maar sterk aan personen of families
gebonden waren. Mathijs Straet zou ook de volgende jaren
heel handig politieke spanningen ten eigen bate
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gebruiken. Geen ongewone situatie overigens voor een
Voer-dorp. In 1843 handhaafde Gericke Mathijs Straet als
burgemeester. Ook dat bleek snel een foute keuze.

In de zomer van 1843 kreeg de onvrede in heel de
provincie gestalte. Allerwege hoorde men vragen om een
betere regeling voor het Hertogdom Limburg, om een
duidelijke en eenduidige status van het gewest en om een
afscheiding van de rest van Nederland. "Separatisme" werd
de 3euze. Zelfs de Provinciale Staten waren doende met
een rekest aan koning Willem II, vragende om afscheiding
van Nederland. Willem II -vrij wispelturig en impulsief-
had enkele separatisten het gevoel gegeven dat hij
tegenover zo'n verzoek niet onwelwillend zou staan.
Gouverneur Gericke wist geen raad met dit rekest van de
Provinciale Staten en vroeg advies. Op bevel van Den Haag
wist hij dit rekest om te buigen tot een "adres" aan de
koning, eerbiedig vragend om aandacht voor de ongunstige
toestand, waarin het gewest zich beyond. Een half jaar
later zou hem dat z6 niet meer lukken.

1844. Los van Holland is de leuze.
Separatistische woelingen in Gronsveld, Mesch en Eijsden.

De separatisten besloten in de loop van 1843 hun basis te
verbreden en hun denkbeelden in een eigen krant te
propageren. Dat werd de "Gazette de Duche du Limbourg",
die zakelijk geleid zou worden door de burgemeester van
Amby, Alexander Schoenmaekers. Die krant kreeg voorjaar
1844 nogal wat invloed op het platteland. Ze begon
bovendien te verschijnen op een voor de separatisten
uiterst gunstig moment. Minister Van Hall kwam de 6e
maart met een wetsontwerp om de grote staatsschuld in
een klap op te lossen. Hij schreef een "vrijwillige"
staatslening uit, met een stok achter de deur. Mocht
namelijk die lening niet voltekend worden, dan volgde een
eenmalige buitengewone vermogensbelasting. Die zou hier
in Limburg vooral de grootgrondbezitters treffen. Dat was
koren op de molen van de afscheidingsbeweging. De onrust
groeide. Weer verzamelde men handtekeningen op "adressen"
naar Den Haag. Zelfs Gericke ontried de Ministers dat
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dreigement in Limburg uit te voeren. Vinnig werd hij
daarvoor berispt.

Diezelfde 6e maart al had ten huize van burgemeester
Schoenmaekers van Amby (Withuishof) een bijeenkomst
plaats van 18 burgemeesters uit het kanton Meerssen, dus
zuid-west Zuid-Limburg. Ook de burgemeesters van Eijsden,
Mesch en Rijckholt waren daarbij aanwezig. Alleen de
burgemeester van Meerssen (schoonzoon van Gericke) en
Gronsveld ontbraken.
Uit Eijsden waren ook aanwezig wethouder Loomans en
gemeentesecretaris Van Haeren, de opsteller van de
petitie uit 1839. Tijdens die bijeenkomst voerde
burgemeester Corten (van Beek) het woord en overhandigde
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zijn collega's een ontwerprekest, vragende om
niet-toepassing van de dreigende eigendomsbelastin
afscheiding van het Hertogdom van Nederland.

We volgen nu die petitie in onze dorpen. In Rijckholt
bleef het rustig. Eijsden telde genoeg voorstanders voor
een afscheiding en - het is al eerder gesteld - velen
daarvan zaten in de gemeenteraad. Twee dagen na de
bijeenkomst in Amby vergaderde op 8 maart in Eijsden de
voltallige gemeenteraad en stelde een protestnota op
tegen het "wetsontwerp waarvan de schrikkelijke bepaling
door het algemeen gerugt ter onzer kennis is gekomen".
Hij sprak zijn "verontwaardiging en mistroostende
gevoelen" uit en stelde dat Eijsden al lang "uitgeput"
neerlag onder "verscheide vreemde en hoogst drukkende
lasten". Den Haag wilde kennelijk het onderste uit de
kan. De raad voelde zich "onder de voeten getrapt".
Vinnig vervolgde de nota dat het een "groot onregt (was)

ons Limburgers onze eigendommen af te nemen om
schulden te voldoen door Holland gemaakt voor aleer wij
met hetzelve vereenigd waren en dus aan ons geheel vreemd
zijn". Luxemburg "met hetwelk wij door het traktaat van
Londen geheel en al zijn gelijk gesteld" was hiervan
vrijgesteld. Waarom Limburg niet? "De afpersing der
belasting zal niet eerder ophouden voor en aleer wij
alien in de armoede zullen gedompeld zijn". Om die
redenen besloot de Eijsdense raad de gouverneur te laten
weten dat "ons geweten en de eed niet toelaat aan de
uitvoering dier ongehoorde belasting op eenigerlei manier
te kunnen deelnemen".

Voorzeker krasse taal. Waarschijnlijk niet uit eigen
koker, maar gesouffleerd, of op papier aangereikt,
tijdens de burgemeestersbijeenkomst te Amby. Immers, toen
enkele dagen later (13 maart) ook de voltallige raad van
Mesch vergaderde, protesteerde die in precies dezelfde
bewoordingen. Zij beriepen zich bovendien nog op de
houding van de Limburgse Tweede- Kamerleden, die allen
tegen het wetsontwerp hadden gestemd. In Eijsden
rouleerde half maart ook een petitie. De gouverneur vond
het nodig de burgemeester te berispen dat hij daartegen
niet was opgetreden.
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Ook in Gronsveld ging een petitie rond. Dat meldde
burgemeester Gadiot aan de gouverneur. Volgens zijn danig
gekleurd rapport was de petitie het werk van "idioten en
trawanten van Schoenmakers c.s.". Vooral van August
Gauthier, die de eenvoudige ingezetenen (onder andere in
cafés te Heugem) "tijdens het aanbieden van bier en
jenever" voorspiegelde te spreken namens Gedeputeerde
Staten en beloofde "dat de conscriptie (dienstplicht via
loting) zoude af zijn".

August Gauthier was nog jong (29 jaar). Hij woonde in de
voormalige rentmeesterswoning van de graven van Gronsveld
(nu Rijksweg 91) en was een zoon van de Maastrichtenaar

Frans Gauthier en Emerentiana Lebens. Vanaf 1851 zou
August Gauthier ongeveer 30 jaar zitting hebben in de
Gronsveldse gemeenteraad. De Gronsveldse schutterij
herdenkt Gauthier nog altijd met dankbaarheid. Hij schonk
de schutterij de voorladers. Dank zij hem beschikt
vandaag iedere grenadier over een eigen geweer.
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Typerend voor Gadiots denkkader is zijn opmerking dat
Gauthier handtekeningen verzamelde "bij de meest geringe
menschen en dienstboden ... en bij sommige hebben man en
vrouw geteekend en zulks met het eenig oogmerk om veele
handtekeningen te verzamelen". Gadiot begreep niet, dat
ook de kleine man belastinggrieven had.
Natuurlijk was de dreigende extra vermogensbelasting geen
gevaar your de "meest geringe menschen", maar die hadden
wel veel bezwaren tegen het onrechtvaardige "kopgeld",
dat vooral de kleine man met groot gezin trof. Misschien
ging de jonge en vermogende vrijgezel Gauthier er wel wat
enthousiast tegen aan en kan men kritiek hebben op zijn
manier van handtekeningen verzamelen, maar Gadiot maakt
het wel erg bont als hij vervolgt: "Gauthier is een soort
idiot en weinig persuasie bezit. Hij is in deze
omstandigheden het impassibel instrument van de Heeren
Schoenmakers en consoorten, met wie hij dagelijks
verkeert; zij schijnen eene bestendige affiliatie te
hebben met de club Bovy te Eijsden".

Als verdachte in Eijsden noemde Gadiot dus de
graankoopman Arnold Bovy. In de Belgische tijd was deze
Bovy enkele jaren raadslid geweest en de 27e februari
1844, dus twee weken voor Gadiots brief, was hij weer
benoemd in de Eijsdense raad, als opvolger van H.
Houbiers. In 1849 zou hij zelfs wethouder worden. Maar
van separatistische gezindheid van Bovy blijkt nergens
iets. Ook Gericke, die met deze verdachtmaking van Gadiot
geen raad wist, liet Binnenlandse Zaken weten dat het
begrip "Club van Bovy" in Maastricht - ook na navraag -
onbekend was. Had Gadiot misschien een persoonlijk
geschil met. deze Bovy?

Dat medebestuurders de petitie tekenden vond de
gezagsdrager Gadiot onaanvaardbaar. Hij meldde dus aan
Gericke dat het raadslid J.W. Lebens en wethouder P.T.
Lamaye getekend hadden. Lebens ging er volgens Gadiot
zelfs prat op veel mensen van de geldlening te hebben
afgehouden. Dat de wethouder Lamaye hieraan meedeed moest
de gouverneur hem maar vergeven "uit hoof de hij
buitengewoon weinig verstand bezit".
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We zijn wat langer blijven stilstaan bij deze rapportage
van burgemeester Gadiot om aan te tonen dat er kennelijk
heel wat persoonlijke kwesties meespeelden. Zoals de
separatistenleiders in de provincie handig gebruik
maakten van de belastingwet van minister Van Hall voor
hun afscheidingsplannen, zo werd ook in menig dorp het
separatisme een wapen bij persoonlijke geschillen.

Nog duidelijker dan in Gronsveld was dat het geval in
Mesch. Daar was het al twee jaar vrij onrustig, maar dat
had waarschijnlijk niets te maken met pro- of anti-
Belgische gezindheid. Centrale figuur hierbij was de
jonge brouwer-burgemeester Mathijs Straet. Jets van de
spanningen en conflicten rond zijn persoon kon men al
waarnemen bij de merkwaardige gang van zaken rond zijn
benoeming tot burgemeester. Nog chaotischer en
persoonlijker waren de bijna jaarlijks terugkerende
ruzies rondom de bezetting van de raadszetels. Pastoor
Jacobs van Mesch schetst ons een heetgebakerde persoon,
waarmee hij regelmatig overhoop lag. Toen de pastoor in
mei 1842 bij burgemeester Straet protesteerde tegen de
nachtvergaderingen" in cafes, herbergen en op straat
en zich beklaagde over de "slagerijen, groeve
mishandelingen en stoornis der nachtrust" kwam de
burgemeester zelf "nadat (hij) zijne eygene herberg tot
laat in de nacht had opgehouden om twalf uren voor
mijn deur schreeuwen, met instrumenten heulen, en
eindelijk in twist gerakende, zich onder elkander deftig
mishandelen". In augustus 1842 eenzelfde verhaal, toen
zelfs tot 2 uur 's nachts.
De 27e februari 1843 vielen er bij gelegenheid van een
bruiloft zelfs schoten midden in de nacht "in den
bebouwden krink der gemeente waar zeekeren Vanaubel
alhier eenen scheut ontving". Gelukkig slechts in zijn
zij en zonder gevolgen. Nog bonter maakte burgemeester
Straet het in juni 1843 toen een vriend van hem bij
gelegenheid van een ander huwelijk "met weet en in de
tegenwoordigheid van den heer burgemeester gedurende den
godsdienst (zich) heeft veroorloft om zelfs in de voorhal
van gods tempel pistolen te lossen, welkers gedruis niet
alleen mij maar alle in de kerk aanwezige zeer
verschrikten". Buiten gekomen hoorde pastoor Jacobs de
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burgemeester nog zeggen "Laat de pastoor maar koemen,
buiten de kerk heeft hij niet te zeggen".
Wildwest-taferelen in het diepe zuiden. Een kleine
gesloten gemeenschap onder de terreur van een wildeman
als burgemeester, dat is de, natuurlijk gekleurde, schets
van pastoor Jacobs van 1842 tot 1844.

In 1844 kregen de woelingen in Mesch een ander accent.
Eind februari meldde Gericke aan Binnenlandse Zaken dat
er in Mesch ongeregeldheden hadden plaatsgehad "ten huize
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van de herbergier P.J. Brouwers daar twee ingezetenen
dezer gemeente zich aan het zingen van revolutionaire
liedjes en het verregaand beschimpen van twee zich in de
herberg bevindende ambtenaren der belastingen hebben
schuldig gemaakt". Een week later - we zagen het al - was
Mathijs Straet aanwezig bij de burgemeestersbijeenkomst
te Amby. Terug in Mesch riep hij op 13 maart de
gemeenteraad bijeen en stelde de al eerder geciteerde
protestnota op. Bovendien stelde hij half maart
persoonlijk zo'n petitie op, ondertekende ze en ging er
zelf mee rond. Aldus een marechaussee-rapport.

Halverwege maart 1844 leek de zaak uit de hand te lopen.
Dergelijke burgemeestersbijeenkomsten hadden plaatsgehad
in zeer veel kantons van het Hertogdom. Veel bestuurders
lieten de afscheidingsgezinden begaan of verleenden,
zoals in Mesch, openlijk steun. Baron Napoleon de Loe in
Mheer, bijvoorbeeld, tekende als burgemeester met heel de
gemeenteraad; hij had binnen enkele dagen meer dan 160
handtekeningen. Pastoor Schoenmaekers te Klimmen, familie
van de bUrgemeester van Amby, deed het nog eenvoudiger.
Omdat Pasen naderde, kreeg hij zijn parochianen een voor
een in de biechtstoel. "Met de thans ophanden zijnde
feestdagen", zo meldde een marechaussee-rapport "worden
alle personen die bij hem te biecht komen, na de biecht
verzocht om de petitie welke in de sacristy berust te
gaan tekenen".

Het gouvernement raakte in paniek. Gericke suggereerde
Den Haag half maart Berlijn te vragen Pruisische troepen
naar de Limburgse grenzen te sturen. "Het bloote gerucht
van zoodanige beweging zoude reeds zooveel vrees
verwekken, dat de wettige gang van zaken niet zoude
gestoord worden". Den Haag ging daar wijselijk niet op
in. Gericke zelf vaardigde toen maar op 19 maart een vrij
barse proclamatie uit, met het doel de bevolking in te
lichten over de werkelijke bedoeling van vorst en
regering.

Enkele petities hadden Willem II namelijk al bereikt en
"tengevolge hiervan ben ik, op bevel van Zijne Majesteit,
gelast geworden zooveel doenelijk bekend te maken, dat de
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inhoud dier petitien de Regeering in hooge mate
verontwaardigd heeft". Limburg is een integrerend deel
van het Koninkrijk en de Nederlandse wetten zijn ook in
Limburg van kracht. "De nieuwe financiele wet, van den 6e
dezer maand, zal gehandhaafd en uitgevoerd worden". Deze
proclamatie moest in iedere gemeente meteen na ontvangst
worden aangeplakt en bovendien de zondag daarop, als
gebruikelijk, worden voorgelezen en weer aangeplakt,
"opdat niemand onwetend blijve".

Veel baatte het niet. Het petitioneren ging door. Wel
bood het de gouverneur de mogelijkheid onwillige
bestuurders aan te pakken. Immers iedereen, die de
betreffende proclamatie niet meteen afficheerde en na de
Hoogmis liet voorlezen, werd in gebreke gesteld. In
Zuid-Limburg werden 7 burgemeester door Gericke
geschorst. Daarbij waren ook die van Eijsden en die van
Mesch. Achteraf bleek de schorsing van burgemeester Debey
het gevolg van een "jammerlijke vergissing van de
marechaussee". Toch vond Gericke het nodig de Eijsdense
burgemeester te berispen omdat hij nog geen bevestiging
van het aanplakken had gezonden "op zich zelve al eene
strafbare nalatigheid, welke ik niet minder als
dienstweigering moet beschouwen". Gericke sloot zijn

berisping aan Debye vrij zuur af met de opmerking, dat
hij "van Uwen gaven en het besef van Uwe verplichtingen
als burgemeester geene voordelige opinie heeft mochen
verwekken". Een jaar later (18 oktober 1845) zal J. Debey
eervol als burgemeester worden ontslagen en worden
opgevolgd door graaf Theophile de Geloes.

Burgemeester Straet van Mesch weigerde principieel de
proclamatie aan te plakken. Toen hij geschorst werd deed
hij ook geen poging zich te verontschuldigen, zoals de
andere geschorsten deden. "Integendeel" meldde Gericke
aan Binnenlandse Zaken "naar ik van meerdere zijden
verneem (heeft hij) zelfs andere geschorste burgemeesters
trachten over te halen om evenmin als hij niet in
submissie te komen". De hem waarnemende_wethouder
probeerde hij over te halen alle officiele stukken uit
Maastricht "buyten gevolg te laten". Kennelijk dacht
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Mathijs Straet dat het Nederlandse gezag, zoals in 1830,
zou verdwijnen als je het maar ontkende. Voor het
gouvernement was Straet nu een "ergerlijk weerspannig
persoon die ... behoort onder de woelzieke personen, die

voor de Heer Schoenmaekers hebben geijverd. Ik reken
mu j dus verpligt bij deze Uwe Excellentie te adviseren
tot de spoedigste ontzetting van gemelde M.H. Straet als
burgemeester der gemeente Mesch op grond van verregaand
pligstverzuim en weerspannigheid". Dit advies nam Den
Haag over en bij Koninklijk Besluit van 6 april 1844 (no.
80) werd Mathijs Straet als burgemeester ontslagen.

Daarop dienden prompt vier raadsleden van Mesch hun
ontslag in, namelijk W.Th. Duysens, J. Heynen, Th.
Lejeune en J. Huijnen. Ze weigerden nog verder deel te
nemen aan raadsvergaderingen zodat er nog maar twee
raadsleden over bleven. Vergaderen was onmogelijk.
Wethouder Winand Loyens liet het viertal op 27 april
schriftelijk weten dat de gouverneur er niet aan
twijfelde, dat "hierin met onderling overleg te werk
(was) gegaan met het kennelijk doel om de gang der
gemeentezaken te verhinderen". Hij dreigde met schorsing
in geval van verdere tegenwerking. Toen ze ook aan deze
oproep geen gehoor gaven, werden W.Th. Duysens en J.
Heynen op 14 mei geschorst "tot beperking van alle
kwaadwilligheid". De twee andere raadsleden, J. Huijnen
en Th. Lejeune, hadden een slag om de arm gehouden en
ontslag gevraagd om gezondheidsredenen. Zij kregen
diezelfde dag eervol ontslag.

Het bleek een hele klus voor de gouverneur de vacante
burgemeestersstoel en raadszetels van Mesch weer te
bezetten. Wethouder Winand Loyens achtte hij onbekwaam
voor het burgemeestersambt en de andere wethouder Gilles
Huynen "schijnt niet te worden verlangd als
burgemeester". Toch droeg hij deze laatste voor en diens
benoeming kwam af op 19 juni. De raad werd aangevuld met
de oude bekende Michel Debey en de nieuwelingen Ph.
Brouwers, G. v.d. Cruys en F. Blonden. Pas in maart 1845
- een jaar na de schorsing - had Gericke met de benoeming
van P. Tossens en B. Frijns de raad van Mesch weer
compleet.
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Na de schorsingen was het niet meteen rustig in Mesch. In
juni 1844 was er alweer een rel. Bij gelegenheid van de
processie aldaar verleende pastoor Quaedvlieg van
Sint-Geertruid assistentie samen met de harmonie van dat
dorp. Na afloop van de processie bracht de pastoor met
zijn harmonie een serenade bij de geschorste Mathijs
Straet. Woedend schreef de gouverneur een brief naar
bisschop Paredis van Roermond dat "de gegeven serenade
moet beschouwd worden als eene openbare afkeuring van
deze door de koning genomen maatregel, strijdig met de
pligt van iedere geestelijke" en vroeg de bisschop die
pastoor te berispen. Paredis antwoordde dat pastoor
Quaedvlieg "bij het geven der quasi serenade ... geen
verkeerde bedoelingen heeft gehad (dat hij)
vriendschap tusschen gezegden Heer en den Pastoor (zocht)
te herstellen en te verlevendigen". Het was dus volgens
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de bisschop niet kwaadaardig bedoeld. Overigens
adviseerde hij de pastoor "om 's Geertrudes harmonic
voortaan te laten varen".

Terug naar maart 1844. Zoals gezegd bleef men ook na de
proclamatie van Gericke handtekeningen verzamelen, maar
op 30 maart kreeg de afscheidingsbeweging de doodsteek.
Die dag maakte namelijk Den Haag bekend dat de
"vrijwillige" lening voltekend was. De dreigende
extra-vermogensbelasting was dus van de baan. Omdat
echter bij alle petities het afscheidingsverzoek
gekoppeld was aan die belastingwet verviel nu die basis
van hun verzoekschriften. De afscheidingsbeweging verloor
snel aanhang en apathie nam bezit van het Hertogdom.
Bovendien kreeg het gewest andere zorgen. De jaren
1844-1847 waren een reeks van mislukte
aardappeloogsten, miswas van granen en
griep-epidemieen. Om die redenen besloot het bestuur
van de Gronsveldse Schutterij in deze jaren de Grote
Bronk niet meer jaarlijks, maar slechts om de 2 jaar
(later 4 jaar) te vieren. Het waren voor heel Europa
barre jaren, die zouden uitmonden in de grote revolutie
van 1848.

Piet Orbons (wordt vervolgd)
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Van aal
en nog_

Tijdens de werkzaamheden.

Grueles op de steigers: de Beuk behouden!

Op het nippertje is "de Beuk" gered; het zag er naar uit
dat het vertrouwde beeld van het witte huis op de
"Riessenberg" gedoemd was spoedig te verdwijnen. De
woning verkeerde in slechte staat van onderhoud; het dak
vertoonde grote gaten, waardoor regen en sneeuw naar
binnen vielen, een toegangsdeur was opengebroken en het
huis trok bezoekers die door de vervallen staat. als het

129



Frans Huits met zijn bouwploeg. V.I.n.r. Jo Reintjens, Frans Huits, Hans Ken gen,
Gilles Jas pars, Willy Derks.

ware tot vandalisme werden uitgenodigd...Staatsbosbeheer,
de eigenaar, was bij gebrek aan financiele middelen
niet in staat het huis te onderhouden. Sloop leek nog de
enige mogelijkheid. Grueles vond dat het huis dat precies
140 jaren lang een onveranderd deel van "Gronsvelds
horizont" was, niet mocht verdwijnen. Naar onze
overtuiging zou het vandalisme eindigen als de woning
uitwendig gerestaureerd zou worden
Goed overleg met de burgemeester van Margraten, sinds de
gemeentelijke herindeling valt "de Beuk" onder Margraten,
en met het regiohoofd van Staatsbosbeheer, leidde ertoe
dat in juni van dit jaar met Staatsbosbeheer een
overeenkomst werd gesloten, waarin Grueles zich onder
andere verplicht door het uitvoeren van bouwwerkzaamheden
"de Beuk" voor verder verval te behoeden. Begunstigd door
het schitterende zomerweer was het karwei onder leiding
van Frans Huits eind juni geklaard. Sindsdien ligt "de
Bauk" er vredig bij: niets werd meer beschadigd, niets
vernield. Zal het zo blijven? Wij hopen het van -harte.

Hans Kengen
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De Ktister

Ken dir hon

"De herinnering is het enige paradijs waaruit wij niet
verdreven kunnen worden". In dat paradijs ontmoette ik
(kapelaan in Gronsveld van november 1945 tot januari
1950) in 1946 Zjuf Theelen, die als opvolger van Nikkela
Janssen werd aangesteld als koster, organist en dirigent
van het kerkelijk zangkoor. Dit had plaats onder het
pastoraat van Jozef Creusen, een herder die schrijlings
op zijn kudde zat.
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De belevenissen die ik als kapelaan met deze herder had
zouden alleen al een avondvullend programma vergen. Maar
mu j is gevraagd om, puttend uit mijn herinnering, over
Zjuf Theelen te verhalen.
Welnu, Zjuf was een "schone mens" zoals de Vlamingen dat
zeggen, een kleurrijk type, die zijn functie met verve en
originaliteit vervulde. Hij is niet meer onder de
levenden en kan derhalve geen weerwoord meer hebben. Dit
vraagt pieteit en zeker geen onthullingen waar hij niet
om gevraagd heeft, hoezeer hij ook de gave van de humor
bezat, die hem in staat stelde om alles met een
goedmoedige glimlach te relativeren.
Zjuf werd 18 juli 1903 te Banholt geboren en toen hij op
verzoek van pastoor Creusen in Gronsveld arriveerde had
hij al meerdere jaren ervaring als koster-organist,
laatstelijk in Scharn bij pastoor Janssen. Hij was
vrijgezel en ging bij familie Van Caldenborgh, Rijksweg
136, in pension. Zijn vrijgezellenbestaan is een
hoofdstuk apart, maar daar zal ik het verder niet over
hebben. Wel mag, ongetwijfeld met zijn instemming, gezegd
worden dat het pad van zijn amoureuze escapades in de
loop der jaren meer.dorens dan rozen kende, meer
voetangels en klemmen, dan bronnen van levend water.
Menige kop koffie, veel novenen - hij was een vroom man -
en een bedevaart naar Scherpenheuvel hebben geen uitkomst
kunnen brengen. Die bedevaart ondernam Zjuf per fiets,
zijn geeigend vervoermiddel. Hij kende de route uit
ervaring en was van plan in Scherpenheuvel te
overnachten. Maar hoe gaat dat als je als pelgrim op een
snikhete dag vermoeid en dorstig in Scherpenheuvel
arriveert? Je bezoekt de kapel, je luidt het vermaarde
klokje om Maria te herinneren aan je verlangens en
belooft later op de avond nog eens terug te komen. Maar
dan zoek je ook zo spoedig mogelijk een taveerne en je
bestelt een grote pint bier. Hoe weldadig en restauratief
zo'n pint ook kan werken, Zjuf bestelde er nog een, en
nog een, en nog een, trakteerde op voorhand royaal op de
zegen van boven, bestelde vervolgens een sober, doch
voedzaam maal, dronk nog een formidabele, en telde
vervolgens zijn frankskes. Tot zijn verbijstering bleek
hun aantal niet meer toereikend voor een nachtverblijf.
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1958. Zjuf en zijn onafscheidelijke sigaar. Rechts Tineke van Caldenborgh.

Intussen ontpopte Zjuf zich gaandeweg als een toegewijd
koster, maar hij had ook de opdracht om het kerkelijk
zangkoor opnieuw in de steigers te zetten. Voor iemand
die bekwaam is in de kerkmuziek en de gave bezit om met
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Er bleef de pelgrim niets anders over dan huiswaarts te
keren, hoezeer hem dit ook speet. In de nanacht
arriveerde hij weer in Gronsveld, durfde in huize Van

Caldenborgh niemand te wekken en Tineke vond Zjuf die
morgen, diep snurkend, op de vloer van het café.
Dat was die bedevaart, maar het was niet de laatste.
Lourdes, Rome en zelfs Jeruzalem volgden, maar ook
meerdere keren Chaudfontaine. Vanwaar deze wonderlijke
combinatie? Zjuf was een devoot man maar ook een
gerenommeerd gokker. Derhalve koerste hij in vertrouwd
gezelschap, zovaak als hij daartoe gedreven werd, per
taxi naar Chaudfontaine. Om het geluk naar zijn hand te
zetten bad het hele gezelschap in de taxi dan steevast de
rozenkrans, maar de geschiedenis vermeldt niet of de
engelen van omhoog ook macht hadden over de godinnen van
het fortuin.



mensen om te gaan, lijkt dit een eenvoudige opgave. Maar
de ervaring leert dat in een kerkelijk zangkoor,,van
welke parochie dan ook, veel meer aan de orde isdan God
lof te zingen. Alle gevoeligheden op muzikaal gebied,
rivaliteit tussen mensen en ook alle scala's van
dorpspolitiek spelen daarin mee. Laten we ook niet
vergeten dat het zangkoor bij zijn komst slechts uit vier
leden bestond, die op gezag van pastoor Creusen niet
mochten repeteren.

Oorzaak van deze discutabele situatie laat ik in het
midden, maar de parochie had er weet van en de eredienst
evenzeer. Dat neemt niet weg dat Zjuf zijn deskundigheid
en jarenlange ervaring aansprak om toch vooral de eerste
Kerstmis tot een gebeurtenis te maken. Gelukkig werd die
Kerstmis weer meerstemmig gezongen, goed gezongen, het
werd een feest en Zjuf straalde met heel zijn wezen toen
de nachtmis ten einde was en zoveel dankbare parochianen
hem feliciteerden.

Gregoriaans was zijn grote liefde maar met het jaar
vorderde ook het meerstemmig gedeelte, zeker toen zich in
de weldadige ruimte van pastoor Grubben en later van
deken Hoogers de mogelijkheid aandiende om met een fris
jongenskoor kleur en glans aan het geheel te geven. Een
vierstemmige mis van Perosi bij gelegenheid van een
neomistenfeest was voor Zjuf wel het hoogtepunt van zijn
carriere.
Vooralsnog leven wij evenwel onder de herdersstaf van
pastoor Creusen en een frontale aanvaring met zijn beleid
behoorde nooit tot de onmogelijkheden. In 1947 werd
prinses Marijke - later Christina - geboren. Nationale
feestdag, hoogmis tot dankzegging. De pastoor droeg die
hoogmis op - daarvoor was hij pastoor - maar Oranje
gezind was hij bepaald niet. Op die morgen verscheen een
aantal parochianen, Zjuf was de organist en de kapelaan
was de enige zanger.

Vraag van Zjuf: "Hier keplaon, wat teunks uch, zoilw ich
nao de mes neet de Wilhelmus kenne sjpuule?".
Keplaon: "De Wilhelmus? 't es Os volksleed, oUch
nog e religieus leed, es 't op dizze nationale feesdeog
fleet kent, daan kent 't noets mie".
"Daan es 't good hier", was zijn antwoord.
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Zo goed en zo kwaad als het kon zongen wij de geeigende
gezangen. Na de mis posteerde Zjuf zich breeduit achter
het klavier, keurde en koos de benodigde registers en
begon con-brio aan een majestueus Wilhelmus. Omdat ik
vermoedde dat er jets zou gebeuren koos ik laaghartig het
hazepad en haastte mij de trap af. Maar ik was nog niet
beneden of ik vroeg mij af: "Kent Zjuf het Wilhelmus
niet meer?" De tonen begonnen onzeker te klinken en ook
vals...

"De KOster".

Het volgende moment scheurde een rauwe kreet van het
orgel door de kerk en het Wilhelmus stierf een
voortijdige, maar gewisse dood. Wat was het geval?
Pastoor Creusen, ook niet van gisteren, was van het
altaar naar de sacristie gesneld en had met een haal
kort en krachtig het hendel van de elektriciteit
overgehaald. Intussen, ik naar huis in afwachting van de
dingen die komen zouden. Na verloop van tijd kwam Zjuf
aangeslagen binnen en vroeg: "Hier Keplaon wis dier
dat?". Ik heb toen geantwoord: "Zjuf, dat d'r get zoilw
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gebeure wis ich waol, meh ich heb noets dorve deenke
dat 't dit zofild zien". Plezier om het gebeuren was er
danig, wel bleef het duister waarom noch de koster, noch
de kapelaan daar verder ooit jets van de zijde van de
pastoor over gehoord hebben. Maar zo ging dat in die
dagen, met de aantekening dat het in "die goeie oude
tijd" ook niet alles was.
Nog een herinnering. Pastoor Creusen zou binnenkort
veertig jaar priester zijn en dat zou toch gevierd moeten
worden. Aan mij de opdracht de pastoor te vragen hoe hij
zich deze viering gedacht had. Derhalve ik naar de
pastorie en toen volgde deze dialoog.
Keplaon: D'r beet bennekort viertig jaor preester.
Pesjtoer: Dat klop.
Keplaon: Wie zoa d'r dat welle vere?
Pesjtoer: Niks, mejns dich dat ich mich doer dat volk
vuur de gek zal laote hawe?
Keplaon: Pesjtoer, dat ken d'r vuur de la fleet

maoke. Es d'r noe 'ns de hoemes opdroog met de
vlagge van alle verejneginge roond d'n altaor en es dier
dan zelf prek, daan heb d'r ouch nog alles len
eige han.

Zjuf dirigeert het kerkelijk zangkoor bij de installatie van Pastoor Grubben.

Pesjtoer: Niks, oonthaaw dat good, niks.
Dat was in ieder geval duidelijke taal en het feest werd

dus niet gevierd.Maar Zjuf - die trouwe ziel - kon het

niet over zijn kant laten gaan dat dit feest geruisloos

aan de parochie voorbij ging. Geen muzikale
dat kon hij desnoods accepteren maar de koster in hem kon

het niet helemaal laten afweten. Deralve too h± hi: de

zaterdag voor de grote dag per fiets, altijd per fietc,

naar de stad om uit eigen portemonnee bloemen te kopen.

In de schemering van de zaterdagavond sloop hij, toen hij

dacht dat de kust veilig was, de kerk in om de pastoor in

Zjuf en zijn onafscheidelijke fiets.

de vroege morgen van zijn feest een bloemrijke verrassing
te bezorgen. Hij haalde eerst de tinnen kandelaars voor
de dag, schikte die op het altaar en vervolgens versierde
hij het altaar en de communiebank met zijn bloemen. Maar
wie schetste die zondagmorgen zijn verbazing toen hij de
verbijsterende ontdekking deed dat de tinnen kandelaars
weer vervangen waren door de koperen en al zijn bloemen
in een grote vaas samengeperst voor het beeld van het H.
Hart stonden. "Ich daach dat de bliksem waor
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+1950. Zjuf en Berke Broex.

iengesjloge", reageerde hij tegenover mij.
Wat had zich intussen afgespeeld? Die zaterdagavond had
de pastoor, waakzaam bedacht op alle eventualiteiten,
licht in de kerk ontwaard. Ook stond een hem bekende
fiets bij de kerkdeur. Hij liet alles gebeuren en toen
Zjuf zijn karwei had geklaard en voldaan huiswaarts
keerde, sloop hij op zijn beurt de kerk in en veranderde
de feestversiering weer in het alledaags patroon zonder
daar op zijn feestdag een woord aan vuil te maken.
Gebeurde er dan bij gelegenheid van dat feest helemaal
niets? Jawel, maar dat is weer een ander verhaal, waar
jongeren van die dagen, met name Jean van Baal, nog wel
weet van hebben.

Herinneringen:
Zjuf was een romanticus en geloofde in spoken. Nooit zal
ik vergeten hoe hij op een winteravond rond de haard
indringend vertelde dat hem in een holle weg de "vuurman"
besprongen had. Of ik het wilde geloven of niet maar ik
moest toch weten dat er meer was tussen hemel en aarde en
het zweet parelde opnieuw op zijn brede voorhoofd.

Herinneringen:
Op zekere middag stonden Zjuf en ik aan een raampje van
de sacristie. Iemand kwam voorbij en ik waagde in
jeugdige overmoed de ongenuanceerde opmerking: "De
het ze neet allemaol". Waarop Zjuf minzaam corrigeerde
met de markante distinctie: "Hier keplaon, de het ze
waol allemaol, meh fleet gaans gesorteerd".
Herinneringen:
Een sterk staaltje dat Ziuf tot zijn laatste jaar graag
vertoonde was de "pereboum" maken en dat betekende
monumentaal op zijn kop gaan staan. Dat deed hij gevraagd

V.I.n.r. Kapelaan Jochems, Zjef van Caldenborgh, ualeetji InIZ Liza Jochems,
onbekende zuster.
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en ongevraagd in het open veld, en het bos of in een
gemeubileerde kamer. Menige armstoel is onder zijn
massief gewicht bezweken en de relieken waren voor de
verbouwereerde eigenaar.
Herinneringen:
Per traditie kwamen de ouders op bezoek in het jaarlijkse
verkennerskamp en Zjuf was daarbij aanwezig als een
algemeen aanvaard oom. Hoogtepunt van dat bezoek was een
voetbalwedstrijd tussen de zonen-verkenners en hun
papa's. Die wedstrijd kreeg de officiele enscenering
van ons nationale elftal. Derhalve twee voorbeeldig
uitgemonsterde elftallen in houding onder de vlaggemast
(ik herinner mij nog J8p Heynen, Vic Jaspars, Ber
Doyen), dan het volkslied, instrumentaal begeleid door
verkenners, tevens lid van de harmonie. Na de wedstrijd,

1948. Zomerkamp verkenners, Schinveld. Staande.v.I.n.r. Eugene Lacroix, Ber
Doyen, Vic Jaspars, Em/el Smeets (burgemeester), Zjef van Caldenborgh, Kape-
laan Jochems. Voorgrond v.I.n.r. JCip Heijnen, Jan Segers, Paul Gadiot, Zjuf
Thee/en.

gespeeld met de nodige rivaliteit, een enorme krans voor
de overwinnaars en griesmeelpap voor heel de verzamelde
meute. Omdat Zjuf nergens anders onder te brengen was,
werd hij tot keeper gepromoveerd bij de papa's. In die
functie heeft Zjuf het gepresteerd een wonder te
verrichten door een goal te scheppen uit het niets. Hoe
ging dat in zijn werk? Het was regenachtig weer en de bal
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was glibberig. Op een bepaald moment in de wedstrijd
belandde de bal terzijde van het doel dat Zjuf bewaakte
maar passeerde niet de lijn. Niemand had verder aandacht
voor de bal. Zjuf had hem voor het oprapen en iedereen
wachtte erop dat hij in actie kwam en de bal weer in het
spel zou brengen. Maar Zjuf was corpulent, ook de
handigste niet en daarom vereiste het van hem een meer
dan gewone inspanning zich te bukken en de glibberige bal
te bemachtigen. De bal glipte evenwel uit zijn handen en
lag nu al dichter bij de goal maar nog ruimschoots voor
de doellijn. Zjuf nam omstandig de tijd voor dit
ceremonieel, bukte opnieuw naar de bal, maar ook die
poging mislukte. Intussen ligt de bal op een meter voor
het open doel. Niets aan de hand dacht ieder die op
eerbiedige afstand dit schouwspel gadesloeg. Maar toen
kwam het "moment supreme". Zjuf posteert zich
ruggelings naar de wachtende teamgenoten, bukt opnieuw
voorover, de bal glipt ten derde male uit zijn handen en
passeert zowaar de doellijn. Goal! De scheidsrechter
kende terecht geen pardon, dit was een goal en die werd
hartstochtelijk bejubeld als een nieuw schepping.

Dit waren enige markante herinneringen uit mijn jaren in
Gronsveld. leder die Zjuf van nabij gekend heeft, zal z'n
eigen of haar eigen herinneringen hebben, misschien nog
meer spectaculair, maar met enige varianten zullen ze
toch wel dezelfde zijn, omdat Zjuf tot zijn laatste dag
zichzelf is gebleven.
Hij overleed 30 oktober 1970 in het ziekenhuis
Sint-Annadal. De uitvaartdienst was in Gronsveld. Terecht
schreef deken Hoogers op zijn bidprentje: "Door zijn
functie vervulde hij een belangrijke rol in lief en leed
van vele mensen. Hij assisteerde bij de doop van
pasgeboren kinderen, hij zong zijn hoogste lied bij
bruiloften, hij rouwde bij de uitvaartdienst van onze
overledenen. Hij was betrokken bij alles wat er in onze
parochie gebeurde. De nagedachtenis aan zijn trouwe
plichtsvervulling, aan zijn joviaal karakter en zijn
hartelijke vriendschap zal in onze parochie steeds in
dankbare herinnering blijven."
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1969. Op de bruiloft van ZjOf Theunissen uit Eijsden. In de kerk van Eijsden Vroen-
hof. Staande ZiOf Spronck, aan het orgel Zjuf Thee/en.

Hij wenste evenwel in Banholt begraven te worden. De
reden daartoe was ook helemaal Zjuf. Geen kwaad woord
over Gronsveld maar "de ifti van Groonsveld beje fleet
good gen8g vuur mich".

P. Jochems
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Foto

±194O bij Van Baal. Links Brouwer, rechts Van Baal.
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±1958. V.I.n.r. Lieske Wolfs, Zjef van de Weerdt, Jean Berghmans.

±1930. Achter v.I.n.r. Leo Halders, Zjeng Goessen, Pierre Beckers, Door van de
Weerdt, Pergens (Eckelrade), Frans Joskin. Voor v.I.n.r. Zjeng van Thoor, Zjeun
Houben, Frans Martin, Alberts, Weerts (Eckelrade), Berke Hofman.
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Op weg naar milieuvriendelijker gewasbescherming

Bomen, met name fruitbomen, hebben een onmisbare functie
in de verbetering van ons leefmilieu. Zo produceert een
hectare per dag 600 kg zuurstof en neemt 900 kg
koolstofmonoxide op. In de zomer filtert een hectare
0oroen 85% en in de winter 60% van het stof uit de lucht.
Een middenklasse auto, die met een snelheid van 100 km
per uur rijdt, verbruikt in dat uur net zoveel zuurstof
als 800 mensen voor een hele dag nodig hebben. Dit is
gelijk aan de zuurstofproduktie van ongeveer 80 grote
bomen. Met recht kunnen we onze bomen de "schoonmakers"
van ons milieu noemen.

In eerdere nummers van Grueles besteedden we aandacht aan
fruitsoorten en aan de veilingen van Gronsveld. Deze
artikelen hebben heel wat reacties tot gevolg gehad,
onder andere bij de fruittelers uit ons dorp. Wij laten
nu twee telers aan het woord: Tonny en Cyriel Scharnigg
vertellen over de ontwikkeling van chemische naar
biologische gewasbescherming.

Gewasbescherming in relatie met de fruitteelt.

De teelt van fruit is al zeer oud, van ver voor het begin
van onze jaartelling. We moeten het begin van deze teelt
daar verwachten waar fruit in het wild voorkomt. Voor
appels, peren en ook pruimen is dit de Kaukasus en het
omliggende gebied. Ook nu vinden we daar nog wilde
fruitgewassen. Maar ook in Gronsveld, met name "aon de
Beuk" en "ien de Daor" vinden we nog wilde
appelsoorten. Door toevallige kruisingen en selectie is
de kwaliteit gebracht op het huidige niveau.
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De geschiedenis van de verspreiding.

Van de Kaukasus kwam het fruit naar Zuid-Europa,\onder
andere dankzij de uitbreiding van het Romeinse Rijk, en
vandaar naar West- en Midden-Europa. De kloosters en de
buitenplaatsen zorgden voor de verspreiding. Voorlopig
was dit fruit bestemd voor eigen gebruik. Met de opkomst
van de steden ontstond handel in fruit van het platteland
naar de stad. Ook het rassenassortiment breidde zich snel
uit. In 1758 noemt Johann Hermann in zijn "Pomologia" 103
appel- en 82 pererassen.

De ontwikkeling van de fruitteelt in Nederland.

Door de opkomst van de steden en door de snellere
transportmiddelen ontstond een levendige handel in fruit.
Er kwamen fruitcentra, die de steden van fruit voorzagen.
Nog later ontwikkelde zich de export. Op het einde van de
vorige eeuw en in de loop van deze eeuw nam het gebruik
van fruit gedeeltelijk toe. Ten dele is dit het gevolg
geweest van een betere economische toestand van de
arbeidersklasse, waardoor de consumptie van fruit
gemeengoed werd. Voor een andel deel werd deze
uitbreiding van het gebruik bevorderd door de gewijzigde
inzichten in de voedingswaarde van fruit. Tot het einde
van de 19e eeuw en ook later nog, was de fruitteelt
echter vrijwel uitsluitend een onderdeel van het gemengd

bedrijf.
Het grotere fruitverbruik, mar ook de verbeterde
inzichten in keuze van andere rassen en onderstammen, de
verbeterde bestrijdingsmiddelen en de voorlichting over
dit alles, bevorderen na 1900 het ontstaan van
zelfstandige fruitteeltbedrijven. Zo was er in 1950 in
Nederland bijna 69.000 ha fruit, waarvan in Limburg ruim
15.000 ha. Van deze 15.000 ha waren ongeveer 9.700 ha
beplant met appels, 3.000 ha met peren, 1.150 ha met
pruimen en 1.200 ha met kersen. Limburg was na Gelderland
(21.200 ha) de grootste fruitprovincie.
Geleidelijk aan is het areaal teruggelopen, vooral
veroorzaakt door het rooien van de hoogstamboomgaarden en
de intensivering van de specifieke fruitteltbedrijven. In

148

Grueles op excursie in de plantage van Scharnigg; aandachtig luisferend naar de
uitleg van Cyriel over geintegreerde gewasbescherming.

149



1970 was de oppervlakte aan appels en peren in Nederland
teruggelopen tot ongever 40.000 ha en in 1985 zelfs
gehalveerd. Door de intensivering is de produktie in veel
mindere mate afgenomen.

Moderne fruitteelt, een moeilijk vak.

Naast hoge investeringen wordt van de ondernemer een
grote mate van vakmanschap vereist. De investeringen
kunnen oplopen tot ongeveer 1 miljoen gulden voor een
bedrijf van 10 ha. Bij vakmanschap denken we vooral aan
economische kennis en inzicht en ernaar handelen,
rassenkennis, kennis van opkweek en snoei van bomen,
kennis van de bodem en van bemesting. Een heel
belangrijk, maar vooral moeilijk aspect van de fruitteelt
is de ziekten-, plagen- en onkruidbestrijding. We noemen
dit met een modern woord "gewasbescherming", wat
milieuvriendelijker

Gewasbescherming, een moeilijke zaak.

De consument stelt tegenwoordig steeds hogere eisen.
Wanneer de fruitteler verrast wordt door een hagelbui en
er wat deukjes in de vruchten zitten (die de smaak
overigens niet veranderen) zijn veel consumenten niet
meer bereid dit fruit te kopen. Als de vruchten zijn
aangetast door plantaardige of dierlijke belagers, dan
zijn nog minder mensen bereid deze vruchten te kopen.
Voor de fruitteler is het bittere noodzaak om de voile
aandacht te schenken aan het voorkomen of bestrijden van
ziekten en plagen. Dit vraagt naast hoge financiele
offers ook veel kennis en inzicht in de materie.

Ontwikkeling van de gewasbescherming.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt is
pas goed op gang gekomen na de tweede wereldoorlog. In
het begin van deze eeuw werd voor het eerst
vruchtboomcarbolineum gebruikt. Een van de vroegst
toegepaste middelen is wel de Bordeause pap, bereid uit
kopersulfaat en kalk. Dit middel werd voor het eerst
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gebruikt in Frankrijk in de druiventeelt. Ook
Calif ornische pap, een middel bestaande uit kalk en
zwavel, werd daarna in ons land ingevoerd. Later kwamen
loodarsenaat, tegen wormstekigheid (fruitmot) en meotine
onder andere tegen bloed- en bladluis.
Gezien het goede resultaat van deze middelen, nam de
belangstelling van de telers toe. Er werd gericht
onderzoek gedaan naar gewasbeschermingsmiddelen, waardoor
vanaf de jaren '30 het aantal van die middelen snel
toenam. We noemen bijvoorbeeld koperoxychloride, minerale
olien, kleurstoffen, DDT, HCH, Derrio en Parathion. Het
waren vooral de "kleurstoffen" die ervoor zorgden dat de
boeren na het spuiten van hun boomgaarden een gele kleur
kregen, zowel huid als haar. Deze "gele" mensen waren,
met name voor de jeugd, toch wel een merkwaardige
verschijning. De sproeistof was in de beginjaren zo
populair dat men "gruutsj" was als anderen konden zien
(bijvoorbeeld in kerk of café) dat men (veel) gespoten
had.

Pa Scharnigg in de plantage in 't Vroendel, oonder de Her.
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De nadelige gevolgen voor volksgezondheid en milieu waren
in het geheel niet bekend. Daardoor en mede door de toen
nog lage prijzen van de sproeistoffen, maakte men
overvloedig gebruik van deze middelen. "Doe maar een
schepje meer, voor de zekerheid", werd toen vaak gehoord.
De meeste van de bovengenoemde middelen zijn uit de
handel genomen, maar de schadelijkheid van deze "oude"
middelen staat volgens ons niet onomstotelijk vast,
getuige onder andere dit bijzonder voorval.
In een plantage "len 't Maosveld" was pa (Scharnigg
senior) samen met Jean Mans aan het sproeien met DDT. De
sproeier werd getrokken door het paard. Om 4 uur was het
tijd voor de "knapzak" en werden de boterhammen "aon de
pot verorberd. De handen werden niet gewassen, immers
DDT was bestemd voor de bestrijding van insekten en
destijds zag men geen bedreiging voor overige dieren en
mensen. Tijdens de pauze werd een emmer DDT aangemaakt,
bestemd voor een nieuw vat sproeimiddel. Een moment van
onachtzaamheid en het paard (Bobbie, bij vele
dorpsgenoten wel bekend) slurpte genoeglijk de DDT naar
binnen. Er gebeurde niets. De "voes" heeft "weik
gesjiete" en is pas vele aren later een natuurlijke
dood gestorven.

De bestrijding met de eerder genoemde sproeimiddelen
duidt men aan met chemische bestrijding. Aan de hand van
proeven is vastgesteld hoeveel sproeistof er per hectare
nodig is om een bepaalde plaag of ziekte te bestrijden.
In het begin van de ontwikkeling van de chemische
gewasbestrijding gebeurde deze bestrijding met een
zogenaamde valspuit met handbediende pomp. Later, vooral
na de tweede wereldoorlog, heeft de motorspuit zijn

intrede gedaan, waarbij met behulp van slangen en
spuitgeweren de bomen werden bespoten. Om ervoor te
zorgen dat de kosten voor de teler zo laag mogeliik
bleven en het effect zo groot mogalijk was, werden daarna
gedurende vele jaren met succes n3vel- en snelspuiten
gebruikt.
Gebruikte men vroeger per bespuiting tussen de 2000 en
3000 liter sproeistof, nu is het mogelijk om met ongeveer
200 liter sproeistof per ha gewasbescherming goed uit te
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voeren. Dit is een geweldige verbetering ten opzichte van
vroeger, ook nog omdat de huidige stoffen het milieu
minder belasten.

Wil de teler van ecm goed resultaat verzekerd zijn, dan

moet hij:

Geintegreerde bestrijding.

Om de bestrijding met sproeistoffen zoveel mogelijk te
beperken, moeten we er achter zien te komen welke
insekten en hoeveel er op een bepaalde tijd van het jaar
in de plantages aanwezig zijn. De gewasbescherming wordt
dan afgestemd op de resultaten van de waarnemingen, zodat
zo effectief en economisch mogelijk wordt gehandeld. Het
milieu vaart er wel bij.
Er zijn verschillende methoden om de soorten en aantallen
insekten vast te stellen, onder andere door het gebruik
van een klopnet of door middel van een zogenaamde

1. het juiste bestrijdingsmiddel gebruiken.
2. het juiste tijdstip van de bespuiting weten.
3. de juiste spuittechniek toepassen.

Klopnet.
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Cyriel Scharnigg "k/opt' de insekten in het net.

feromoonval. Het klopnet wordt gebruikt in het voorjaar
voor het vangen van rupsen en insekten. Er worden 50
takken per ha "geklopt", waarna bekeken wordt welke en
hoeveel rupsen of insekten van een bepaalde soort zijn
gevangen. Aan de hand van deze tellingen (cnige ervaring
is vereist) wordt dan bepaald of er een bestrijding moet
worden uitgevoerd.
De feromoonval wordt gebruikt voor onder andere de
fruitmot (wuermsjtiek) en diverse soorten bladrollers.
In de val zit een lokstof (het feromoon) die de mannetjes
lokt. Deze vliegen naar de val toe in de hoop op een
romantische ontmoeting. Ze gaan vervolgens in de
feromoonval (ook sexval genaamd) zitten en blijven
vastzitten in het laagje kleefstof op de bodem van de
val. De fruitmot vliegt alleen 's nachts bij een
temperatuur boven 12 graden. 's Morgens wordt de inhoud
van de val geteld en geledigd. Aan de hand van deze
tellingen wordt bepaald op welke dagen een maximum was
(de zogenaamde top).
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Bijvoorbeeld:

Als de topdatum bekend is (in ons voorbeeld dus 16 juni)

wordt, afhankelijk van de buitentemperatuur, na 10 A 15
dagen een bespuiting uitgevoerd. Het effect is niet
volledig, maar wel voor 95%, en in ieder geval worden
door het toepassen van deze methoden geen onnodige
bespuitingen uitgevoerd.

Naast het gebruik van het klopnet en de feromoonval wordt
voor de "schurftbestrijding" nog dagelijks de
buitentemperatuur gemeten en tevens het aantal uren
genoteerd dat de bladeren van de fruitbomen nat zijn na
een regenbui. Aan de hand van een tabel kan dan worden
vastgesteld of er een schurftinfectie is ontstaan. Door
ons wordt het uur van de infectie doorgegeven aan de
proeftuin Horst. Deze instantie zorgt er dan verder voor
dat alle telers de nodige informatie krijgen. Hierdoor
wordt het spuiten tot een minimum beperkt. Overigens zijn
er al appelsoorten gekweekt die volledig
schurftrestistent zijn.

Naast de chemische bestrijding, kennen we de biologische
bestrijding, waarbij de vijanden van het gewas door hun
natuurlijke vijanden worden vernietigd. We zien
bijvoorbeeld dat bloedluis wordt gegeten door de
sluipwesp en oorworm, bladluis door het lieveheersbeestje
en de gaasvlieg, spint en roestmijt door de roofmijt, en

de perebladvlo door de roofwants. In de biologische
bestrijding spelen niet alleen insekten maar ook vogels
een rol. De torenvalken vangen grote aantallen woelratten

en muizen (die aan de wortels knagen), terwijl
mezensoorten opruiming houden onder de rupsen.
In ons bedrijf worden bijvoorbeeld schadelijke insekten
als roestmijt en spint bestreden met een bepaald soort
roofmijt (Typhlodromus pyri). Dit doen we door scheuten
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- 10 juni 2 fruitmotten
- 11 juni 15 fruitmotten
- 16 juni 20 fruitmotten
- 17 juni 17 fruitmotten

- 18 juni 10 fruitmotten



Ii

"Sexval".

waar roofmijten op zitten te knippen uit een perceel waar
de bestrijding van spint en roestmijt succesvol was. Om
het aantal roofmijten vast te stellen, worden per
fruitras 100 bladeren van verschillende bomen genomen. Is
het aantal roofmijten meer dan 60 per 100 bladeren, dan
is een scheut met roofmijten voldoende voor de
uitroeiing van spint en roestmijt in een boom van het
te bestrijden perceel. In elke boom wordt een scheut
gelegd en de mijten vinden dan hun weg naar de
schadelijke insekten. De roofmijten worden eenmalig
uitgezet. Ze vernietigen alle spint en roestmijt. De
roofmijten verplaatsen zich op de wind of ze kruipen van
boom tot boom, als de takken elkaar maar raken. Na vier
jaar van deze zogenaamde geintegreerde bestrijding op
60% van ons bedrijf (vanaf het najaar 1989 het hele
bedrijf) mogen we spreken4van zeer goede resultaten.
Een voorbeeld: Twee bomen uit een perceel rode boskoop
gingen door ziekte verloren. Deze bomen werden door
nieuwe vervangen, echter de roofmijten werden vergeten.
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De twee bomen waren in de zomer zwaar aangetast door

roestmijt en spint. Er werden alsnog roofmijten uitgezet,

en na een maand waren de roestmijt en spint verdwenen.

Je kunt aan de kleur van de roofmijten zien wat ze

gevreten hebben: is hun kleur roder dan normaal dan stond

spint op het menu; van de roestmijt wordt hij

creme-kleurig, bijna doorzichtig.

Aan de geYntegreerde methoden van gewasbescherming

wordt op het ogenblik veel aandacht besteed. Momenteel

nemen 75 fruittelers in Limburg deel aan dit project en

de belangstelling neemt nog steeds toe. Wel dient vermeld

dat het vooral de jonge telers zijn die voor de moderne
methoden belangstelling tonen. Op dit moment zijn we vier

jaar bezig met geintegreerde bestrijding, voorlopig als

enige telers in zuidelijke Zuid-Limburg. De_ontwikkeling
is nog volop gaande, maar nu reeds is de geintegreerde

methode een waardevolle aanvulling op de chemische
gewasbescherming. Dankzij een goede gewasbescherming is
de fruitteler is staat gebleken de consument een
hoogwaardig, gezond en betaalbaar produkt aan te bieden.

Tonny en Cyriel Scharnigg
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Melkkarretie, een van de aanwinsten van deze zomer.

'nne Goje zoemer

De titel van dit artikel heeft niet alleen betrekking op
het weer van afgelopen zomer, maar ook op het aantal
aanwinsten dat de sectie Streekmuseum in deze periode
heeft gekregen.

Het is een hele waslijst:
Houtbewerkingsgereedschap van de familie Doyen-Loo.
Een honingslinger van de familie Starmans-Weerts.
Een graanmaaimachine ("zichmesjien") van de familie

Huynen-Gorissen.
Diverse gereedschappen en voorwerpen van Robert en Eddy

Jacobs, waaronder een authentiek melkkarretje.
Smidsgereedschap van de familie Segers-Jacobs.
Winkelinterieur van M. Janssen.
Landbouwwerktuigen van de familie Schrijnemaekers-van

Eys.
Aardappelrooimachine, gerestaureerd door Ber Jaspars.

Bedankt allemaal.

John van de Weerdt
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Het kruis aan het "Golleboonder"

Langs de Voerenweg, nabij de kruising met de
"Dommelsgraof" en de Maarlanderweg (ook wel
"Zengeningsweg genoemd), ongeveer 300 m ten zuiden
van het zustersklooster te Rijckholt, staat een eenvoudig
smeedijzeren kruis met gietijzeren korpus. Het kruis is
1.60 m hoog een 44 cm breed. Het is voorzien van een
tweetal borden met de teksten "INRI" en "Geef ons vrede".

Het kruis aan het G011eboonder.
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Vermoedelijk is dit kruis een van de oudste ijzeren
kruisen van Gronsveld en Rijckholt, want reeds op een
kaart van 1901 staat op deze plaats een kruis aangegeven.
Het kruis staat ook langs een van onze oudste wegen, de
oude verbindingsweg naar 's-Gravenvoeren. Vandaar de
benaming "Voerenweg". In de 17e eeuw heette deze weg nog
de "Trichterwech" (= weg naar Maastricht).

Over de historie van dit kruis is mij niets bekend, maar
gezien de plaats waar het staat, zal het waarschijnlijk
als devotie- of als hagelkruis bedoeld zijn. De eigenaar
van dit kruis zorgt ervoor dat het regelmatig van een
nieuw laagje verf wordt voorzien, zodat het nu en ook
later in een .goede staat blijft.

Leon Olislagers
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Archeologie'
Eesttegel gevonden bij kasteel Rijckholt

Het vorig jaar is kasteel Rijckholt grondig opgeknapt.
Tijdens de opknapbeurt werd een gedeelte van de
kasteelgracht uitgebaggerd. De bagger werd langs de
gracht gestort en naderhand gebruikt bij de aanleg van de
tuin voor het kasteel. Voordat de bagger voor
tuinaanleg werd gebruikt, heb ik de hele hoop
systematisch afgegraven, wat vele vondsten opleverde. In
een tijd dat er nog geen riolering bestond, gooiden de
mensen hun afval, zoals kapot aardewerk, maaltijdresten
en afgedankte spullen in een op het erf gelegen afvalgat,
of op de mesthoop. De bewoners van kasteel Rijckholt
hadden het wat gemakkelijker: al hun afval kon zo vanuit
hun keukenraam de gracht in worden gegooid. Uit de bagger
van de gracht kwamen dan ook tal van vondsten te
voorschijn varierend van aardewerkscherven tot benen
knoopjes. Water heeft een conserverende werking op
organische materialen als leer, textiel, been en hout.
Hierdoor zijn onder andere fragmenten van leren schoenen
bewaard gebleven. Naast de wat "gewonere" vondsten kwamen
er ook een aantal bijzondere dingen te voorschijn.
Hiertoe behoren onder andere een zevental fragmenten van
zogenaamde eesttegels. Dergelijke tegels behoorden tot de
inventaris van een bierbrouwerij, vroeger ook wel
"panhuis" genoemd. In deze brouwerijtjes werd
voornamelijk voor eigen gebruik bier gebrouwen.
Mout is een van de bestanddelen van bier. Het is koren
(vooral gerst) dat men eerst heeft geweekt en vervolgens
in een kelder heeft laten kiemen. Als er kiemen aan de
graankorrels verschenen (denk aan tauge) werd het
gedroogd op de denning, de vloer van een zolder. Het op
de denning gedroogde zogenaamde luchtmout werd soms
zonder verdere bewerking voor het brouwen gebruikt, maar
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Fragment van een eestte gel, uitgevoerd in roodbakkende k lei. Het baksel is tame-
lijk poreus waardoor het de warmte goed kan vast houden. De regelmatige onder-
tinge afstand tussen de gaten zorgt ook voor een gelijkmatige verdeling van de
warmte. De grote gaten werden in de nog natte klei gestoken met een be! voor-
werp. De kleine gaten zijn met een taps toelopend voorwerp aangebracht. De zij-
kanten vertonen specie-resten. Het fragment is gevonden in een puinsleuf in de
voorhof van het kasteel.

Dikte 3,0 cm

Breedte 11,5 cm

Lengte : 19,5 cm

Dikte : 1,3 cm

Breedte : 19,5 cm

Lengte : 23,0 cm

Fragment van een eestte gel, gemaakt van een grilze, zeer fijn gelaagde steen-
soort. De gaten zijn Van boven gemiddeld 2 cm in doorsnee en vernauwen zich
naar onderen, waar ze nog slechts een doorsnee van 0,5 cm hebben. Van dit type
eesttegel zijn 6 fragmenten gevonden. Zowel op de onder- als bovenkant van alle
fragmenten zit een zwarte stroperige aanslag.
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gewoonlijk en vooral als men bruin bier wilde brouwen,
eerst op de eest gebracht. De eest is een inrichting voor
het droegen van onder andere mout, en had een van onderen
verwarmde vloer (door houtskool of turf). De gevonden
eesttegels dateren waarschijnlijk uit het eerste kwart
van de 18e eeuw.

In 1701 huwde Jean-Baptiste de Bounam met Maria B.D. De
Moffart. Zij lieten de hoofdvleugel bouwen tegen de
Middeleeuwse burchttoren. Ook verrezen twee lagere
zijvleugels. De linkervleugel werd een kapel voor de
verering van de heilige Rombout, de rechtervleugel werd
panhuis. Volgens Van Daalen moet het nieuwe kasteel in
1728 zijn voltooid. Het werd toen aangevallen door een
bende die vermoedelijk aanzienlijke schade heeft
aangericht. Van Daalen meldt dat ook op de kapel en het
panhuis werd geschoten. Hij geeft echter geen
bronvermelding zodat we zijn verhaal niet kunnen
controleren. Mocht hij gelijk hebben dan is het mogelijk
dat de tegeis van de eestvloer zijn vernield tijdens die
overval. De kapotte eesttegels zullen vervolgens in de
gracht zijn gegooid. Of dit ook inderdaad is gebeurd, zal
altijd wel een raadsel blijven.

Tom Baas

Bronnen: J.P.J.A.M. van Daalen. Het kasteel van
Rijckholt; voorheen zetel ener vrije rijksbaronie.
Gronsveld 1957.
J. de Kleyn. Volksaardewerk in Nederland 1600 - 1900.
Zeist 1955.
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