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Dorpsgenoten,

Met instemming begroet ik de geboorte van de Stichting
"Grueles" in onze Gemeente.
Een Stichting die zich ten doel stelt het dorpseigene in de
breedste zin des woords te verkennen en uit te diepen; niet
alleen tot eigen "lering en vermaak" van de oprichters van
de stichting of de deelnemers in de werkgroepen, maar ook
am dit uit te dragen naar de inwoners van ons dorp.
Tot dit laatste zal zeer in het bijzonder bijdragen de peri-
odiek, die de stichting voornemens is elk kwartaal te doen
verschijnen.

In Gronsveld is de belangstelling voor historie, volkscul-
tuur, dialekt en folklore, mede dank zij het onvermoeid ij-
veren van vele enthousiaste personen in en buiten vereni-
ginosverband, bewaard gebleven en gegroeid.

De aanwezigheid van een aantal van deze personen in de
nieuwe stichting, geeft mij het volste vertrouwen, dat "Gru-
eles" zich een geheel eigen en belangrijke plaats in Grons-
velds culturele leven zal weten te veroveren.

Ik wens hun daarbij alle succes toe.

H.J.R. van Laar,

burgemeester.



Woord vooraf

Geachte inwoner van Gronsveld en Rijckholt,

De zegswijze "De liefde tot zijn land is ieder aangeboren"
zal velen van U bekend zijn. Het zal U ook niet ontgaan
zijn dat de historie van de woon- of geboorteplaats, het
eigen dialekt of het dorpseigene zich de laatste jaren alom
in een toenemende belangstelling mogen verheugen, wat blijkt
uit het grote aantal publicaties over deze onderwerpen dat
de laatste jaren is verschenen.
Dat ook in Gronsveld en Rijckholt deze interesse groeiende
is, is duidelijk gebleken uit het warme onthaal dat de
"Groeselder Diksjener" en de L.P. "Groeselder Groete Broonk"
mochten ondervinden.
De stichting "Grueles" (over deze naam meer in dit nummer)
wil op deze groeiende interesse inspelen. Daartoe is binnen
de stichting een aantal groepen gevormd die zich op de vol-
gende bladzijden aan U zullen voorstellen. Zij willen pro-
beren al datgene te bewaren dat het Gronsveld en Rijckholt
van 1980 typeert. Tevens willen zij trachten de historie
van beide dorpen uit te diepen en vast te leggen.
Het ligt in de bedoeling in de toekomst te komen tot de uit-
gave van een driemaandelijks periodiek waarin verslag wordt
gedaan van de activiteiten door de verschillende groepen
ondernomen.
Een presentexemplaar wordt U bij deze aangeboden.
Zo zult U in het tijdschrift o.a. kunnen aantreffen:
oude foto's (buy. dorpsgezichten, klassefoto's uit vroeger
jaren), verhalen en gedichten in het Gronsvelds dialekt,
verhalen over de rijke geschiedenis van Gronsveld en
Rijckholt, informatie over de unieke flora en fauna, de
strijd om het behoud van het milieu en verslagen van de
activiteiten bij het realiseren van een streekmuseum.
Voor onze stichting is het echter van het grootste belang
dat wij kunnen rekenen op een groot aantal sympatisanten
die genegen zijn ons werk door middel van een abonnement
op ons periodiek te steunen". Nadere bijzonderheden over de
wijze waarop U zich kunt abonneren vindt U op het inlegvel
dat zich achter in het boekje bevindt.
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Mocht U zich geroepen voelen copie in te zenden dan zullen
wij dat zeer op prijs stellen.
Ook Uw reacties op bepaalde artikelen zijn uiteraard zeer
welkom.
We hopen velen van U als abonnee te mogen begroeten.

Namens de stichting "Grueles"

Gilles Jaspars, voorzitter.
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Waarom 'GRUELES'?

Misschien heeft U zich we] 'ns afgevraagd hoe het komt dat
de naam van onze gemeente officieel als Gronsveld, Rijck-
holt en Eijsden met Groeselt wordt aangeduid.
Naspeuringen naar de oorsprong van een plaatsnaam zijn al-
tijd interessant.
Doch ook gevaarlijk. Gevaarlijk in die zin dat men bij het
afleiden van de naam al gauw geneigd is de meest voor de
hand liggende verklaring te kiezen.
Bij de naam Gronsveld is dit gevaar levensgroot aanwezig.
In een uitzending van de R.O.Z. van vele jaren geleden
werd losweg verkondigd dat de naam Gronsveld een verbaste-
ring zou zijn van Groen-veld.
Niets is minder waar, net zo min als de veronderstelling
dat de naam jets met "grond" of "veld" te maken zou hebben.
Men moet, wil men wetenschappelijk te werk gaan, uitgaan
van de oudste schrijfwijze van een plaatsnaam. Deze wordt
meestal gevonden in oorkonden die in archieven bewaard
zijn gebleven.
Zo vinden we de oudste vermelding van Gronsveld in een oor-
konde uit 1063 die zich in het Staatsarchief te Luik be-
vindt. In deze, overigens oninteressante oorkonde, treden
een zekere ridder Herman van Grueles en zijn broer op bij
de verkoop van een stuk grond.
"Ja maar" zult U opmerken, wat heeft de naam "Grueles" nu
te maken met "Groeselt" en met "Gronsveld"?
Vast staat dat in de lie, 12e en 13e eeuw naast een neder-
landse benaming ook een waalse (romaanse) benaming bestond.
Naast de nederlandse vorm "Groesele" stond de waalse vorm
"Grueles" en "Gruosle(s)" waarin -uo, evenals -ue, -ou, en
-u overeenkomt met de nederlandse -oe.
De vorm "Groesele" hangt samen met "groes", "groos": niet
omheind grasland, gewoonlijk hooiweide.
Van "Groesele" ("Groessele") naar Gronsveld is echter een
hele stap.
Als we de oude vermeldingen-van de naam bekijken valt ons
op dat de -v en de -t slechts late toevoegsels zijn.
Pas in de 13e eeuw verschijnt de -t, een vaak voorkomende
toevoeging die we o.a. ook constateren bij de plaatsnaam

Asselt die in 1225 als Assele werd geschreven.
In de 14e eeuw wordt de uitgang -elt veranderd in -velt,
-veld. Deze verandering treedt alleen in het schrift op zo-
dat de verklaring hoogstwaarschijnlijk gezocht moet worden
in een foutieve lezing van de if (sf) in plaats van If (ss).
Zoals U ziet: het ongeluk zit hier in een klein streepje.
Wat de overgang van de -e naar de -n betreft, daarover is
men het in wetenschappelijke kringen niet eens. In een van
de volgende nummers hoop ik op deze kwestie terug te komen.
Tot slot nog een greep uit de bonte collectie benamingen
zoals ze in de oorkonde terug te vinden zijn.

1063 Grueles 1257 Grunes
+ 1089 Gruosles 1266 Grunselt

1103 Grules 1277 Grueles
1111 Grule 1282 Grunselt
1127 Grunesele 1286 Grule
1130 Grunsele 1311 Gronselt
1131 Grules 1363 Gronsselt
1145 Grunsele 1374 Gronsoilt
1233 Grueles 1379 Gronselt
1241 Gronsele 1380 Groele

Gilles Jaspars.
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Diale

In dit hoofdstuk treft U een bijdraoe in het dialekt aan van
onze oud-dorpsgenoot Gus van den Boom n (Gus van Zjeng van
Berke). Hij neemt ons mee op een wandeling door het Vroendal
zoals hij (en velen van ons) het zich nog kunnen herinneren.
De dialektgroep die in de toekomst deze rubriek zal verzor-
gen houdt zich onder meer bezig net het op de band vastleg-
gen van verhalen zoals die door oudere inwoners van Grons-
veld en Rijckholt over het dagelijks leven in vroeger jaren
worden verteld en het publiceren van gedichten en verhalen
in het Gronsvelds dialekt.
Kent U personen in Uw familie- of kennissenkring waarvan U
denkt dat zij genegen zijn een bijdrage aan deze rubriek te
leveren dan zouden wij dat graag vernemen.
De contactpersonen zijn:
Wallie van de Weerdt, Rijksweg 162a, tel. 1709.
Gilles Jaspars, Rijksweg 86a, tel. 1662.

'T VROENDEL

Meh ich zeen 't fleet mie.

Es ich aachter de sjtraot len goung, daan ward ich al oont-
vange met zaank van de potters van Karel Waber. Es ich boe-
ve de erteriezer oetloorde zaog ich de kfiikes aon de moer
hange. Daan de graof van Fik met es daok 'nnen awwe Loene
kieseboUm. Res: de graof van Zjoke net z'n haozjenuUt en
vrattelekroed. Vuur mich de wej van Zjef van de Kyzer. 't

Koeleperd sjtoUng aon 't breer. Hie loorden ich nao d'n Hao-
le Grach en de Gloriejet met z'n len. Daan kaomden ich aon
de moostem van Bei- Dassen. De laog get versjtake aachter de
verwelderde hek met dao boeven oft d'n olm. De moostem van
BCr Sjproonk waor omgeve met 'n duUnehek. Twie LizzjepoQng-
bUim deens es vaste zangplaots vuur de liester. D'n
tuin van d'n awwe borgemeister doeg mich get geheimzinnig
aon, die hegke wore mich get te hoeg. ofsjoens dat oetske
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'de gloriejet vreuger'

-Na
1111111k,
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daolangs gaaroet neet missjtoOng. 't Sjop vaan Broks wNor 'n
vaste kraomkaomer van de sjouweveger. Get wyjer aachterdoer
leep Oelitoer, oe Hoeber van d'n Oelisjleger zoe gruutsj op
waor.

Meh ich zeen 't neet mie.

De ermewej waor get apabrts. Dat waor al jaors em n en 't
zelfde beeld. Iers en aal: bleuj en byje. Daan gleensterend
van de kiese en sjpriewe. Daonao: kepotgetroeje sjuUt en
kiese, met hie en dao 'nne kepotte kiesekuerf. len de hek
It boeterammepepier van de plOkkers.
Fen de moostem van Hellemie sjtotinge miestaal erappele met
dao tbssjendoer get kollerabe. Ien de moostem van lerie van
Kalleberg sjtoung van aal, van sjnieappele tot framboze. Ce
waor kompleet toGwgegreujd. Cao het daan oUch dek de kies-
veenk gezobnge en gebreujd.

rieh ich zeen 't neat mie.

Wat ich ach neet mie zeen: 't wejke van Lies van d'n Dikke
met z'nnen noeteboDm en 't Beelsje. Op d'n Ekkelderweg hoers
te de kerkklok nog loOwe en Worn de sjmied op 't aombeeld
hoGwe. len de wej van 't Vuuke waore de fruetb0im altied ge-
sjtiepe of de sjtiope sjtoGnge op 'nnen hoUp tiengen 'nne
balm. 'en de hek voons te ion de breujtied altied e paor
neste van de hejveenke. Dao tiengenuOver sjtoGnge miestaal
e paor Mete te waachte op d'n daamper. Tot zoe lane whore
ze bewoend doer de hermelijn of 't wesselke.
De wej van Pootsj waor al jaors 't domijn vaan de greune
sjpech. OUch de sjperver sjerde hie nog lanes de hegke aach-
ter de mossjen aon.

Meh ich zeen 't neat mie.

Ten 't wejke van Dries van Worn sjtoOnge de Eenkel Bellefleu-
re as perrepluus boeve de hOiruiters. Es ich tossjen dy rui-
tars doerloorde zaog ich dapaachter 'nne voegelversjrikker
sjtoen of 'nne kraoj aon 'nne sjtek bengele. Dat doeg Zjeng
Mans vuur de kraoje en daole van ze komkommerzaod aof te ha-
we. Ten de roejernette van Zjeng van de Sjef breujde waol
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al jaors 'n ekster. Es de beddesjtetsjes bleujde waor de wej
van Nikkela van Miensje waol op ze sjoens. De bourn Portezo-
je met ze nes wel doeve magkden 't gehiel daan ach oaans
aof.

Meh ich zeen 't neat mie.

De wej van Keubeke met 't muUleke waor 't voetbalterrein van
de W.V.K.. Dat waor de jeug van de Peen. Soemers waor 't 'n
hOiwej met langs de baj bleujende St. Jansblomme. Es ich
vuur mich oetloorde zaog ich d'n Helweg. Leenks de wej van
BrOks met z'n hoeg perebuim, leventig vaan de reenkmbssje.
De hek van Hellemie van Yngelke hoOng altied voUl sjtruu,
h0ij, kroteblaojer'of reube. 't Waor dao erg sjmaol. Ten de
wej op 'n verhuging oonder 'n aofdekske sjtolinge de byje-
kbrf. De Grob waor doer 't kergelej ién twieje gesjnoeje en
laog daan ach get sjlaoperig debie. Dy haw sjweenters Om de
zoeveul jaor mar get te doen, meh daan waol good. Fen de wej
van Zjeun Myngels sjtoGng altied 'n Met van sjaanse. Van
hie (Yet goGng de vis op jach.

Meh ich zeen 't neet mie.

De wej van Merjanneke waor saoves en soondes de rbsplaots
van oerkrachte. Ies: Fien, doGw PoGlien, daonao Gerda, alle
dry good vuur al jaors e vuUle. Ze waandelde altied langs
de hek e sjtbk met op.
Zoe kaoms te langs 't laand van Zjeng van Anneke, bloGw en
roed van de koenblomme en kolblomme. O'n tuin van Zjef Hay-
en waor tobwgegreujd. Hie kOs te waol de golkimelie hure.
Ten de wej van Thomma voons te men gooj jaore sjampeljoGngs.
OUch breujde hie al jaors 'n boveenk. Tbssje de keu leep
nnen deur met 'nne melbal oonder z'nne boek geboonde. De
waor z'nnen tied wied vuuroet.

Meh ich zeen 't neet mie.

De wej van Merjanneke op 't knikske haw zoe get van aal ien
hoes: van Presentpere tot Herfspere van Gall, van Mergrao-
ternette tot Groeselder Kleumpkes, van asproGme tot 5j-to-in
op Sjtein en van Meilekkiese tot Basterdikke. Aon d'n uOver-
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'e muuleke

'n akkermenneke

kaant laog 't laand van Zjeng van de Roes. Dat braach mies-
taal twie obgsten op: ies vrochte, daan bladkuul of reube.
OUch ward einen hook vriegehawe vuur mieten op te zitte.
Versjejje boere koste daan hie gezaomelik dese. 'en 't mao-
ke van ron miete waor Zjeng van Kleur kampejoen.

Meh ich zeen 't neet mie.

Daan kaomden ich aon 't krOiske van BrOks, omgeve met 'n le-
gustrumhek. Hie kOs ich oetlore utiver 't Malleveld, Hierder-
veld en Keerderveld. Waor 'fine aon 't ploge, daan haw 'r
kompeny van de akkermennekes. Miewe zaog ich doOw fleet. Be
kwattel hoers te hie daog en naach. Hie leep d'n haos doer
de rein op, langs de klie van Der van de Kyzer. Hie hoert
ich de pertryshaon op de pol rope en de klOkpetrys op heur
kuOkskes. Res zaog ich oonder d'n Hotsbam e paor keu getuj-
jerd op de lezer. Daoboeve sirkelde de bOizerd. Loorden ich
nog effe ul]ver de hek -Fen 't proOmewejke van Ber van Sjtes-
ke daan zaog ich de merkef zich te good doen aon de meijke-
vers. DoOw haw ich geine verekieker, meh ich zaog 't.

Meh noe, ich zeen 't fleet mie.

Op d'n trukweg trof ich Thyke van de Kever. Ich vroog 'm:
"Thy, wie laot es 't?" 'r Zaag: " 't Sjut op ".
ZoOw de gojen Thy daan gemejnd hebbe dat 't fleet mie lang
zobw dore of 't Vroendel woerd verinneweerd?
Daan het 'r 't waol good gezien.

GUS VAN DEN BOURN.
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Er staan ons in deze eerste uitgave van dit tijdschrift,
twee pagina's ter beschikking, waarin wij uit kunnen leggen
wat onze bedoelingen in de toekomst zijn.
Ons eerste en belangrijkste doel is het realiseren van een
"Streekmuseum". Na onze eerste orienterende gesprekken zijn
we tot de conclusie gekomen dat binnen de gemeente Grons-
veld het voormalige klooster te Rijckholt ideale mogelijk-
heden biedt om een en ander in te organiseren. Indien moge-
lijk willen wij ervoor zorgen dat wij te zijner tijd de be-
schikking krijgen over: de binnenplaats en de omringende
galerijen, en enkele andere ruimten.
In de galerijen stellen wij ons voor steeds wisselende ex-
posities te verzorgen, afhankelijk van seizoen of gebeurte-
nis in onze streek, die extra aandacht rechtvaardigen. Een
voorbeeld hiervan zou zijn, hoe gebeurde dit vroeger?
enz. enz.
Om deze wisselende exposities te kunnen realiseren zal de
medewerking gevraagd worden van diverse instanties en ook
van zoveel mogelijk particulieren. Hierop komen we nog terug.
In de eventueel andere te verkrijgen ruimten stellen wij
ons voor datgene te plaatsen dat in ons bezit is gekomen
of datgene dat in langdurige bruikleen gegeven is.
Naast het "Streekmuseum" zien wij ook een educatieve func-
tie: door middel van dia-avonden, groepsbegeleiding enz.
proberen wij dit waar te maken.
Wij zullen ook samenwerken met de andere groepen binnen de
stichting "Grueles". Zo zou bijvoorbeeld de binnenplaats
gebruikt kunnen worden door de groep "Natuur en Milieu"
voor het aanleggen van heem-, tuin, voile-re of iets derge-
lijks. De groep foto zal bij de verschillende exposities
een belangrijke aanvulling kunnen geven.
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De groep "Archief" zal misschien gebruik kunnen maken van
een ruimte, zo zijn er verschillende samenwerkings-mogelijk-
heden die in de toekomst uitgewerkt zullen worden.
Een andere taak van onze groep zien wij in het op foto
vastleggen van allerlei gebruiksvoorwerpen e.d. die uit de
herinnering zijn verdwenen of gaan verdwijnen.
Hierbij behoort dan oak een catalogisering am welk voorwerp
het handelt en waar het zich bevindt. Bij de wisselende
exposities kunnen we nagaan waar we eventueel, voor welk
voorwerp, bij wie kunnen aankloppen voor een kortere bruik-
leen. Bijv.: er wordt een expositie georganiseerd over de
oogst; er ontbreekt een werktuig in onze permanente collec-
tie; in ons archief vinden we waar dit zich (eventueel)
bevindt; we kunnen ons tot de eigenaar richten om het be-
treffende in bruikleen te krijgen om zo een complete ex-
positie te kunnen laten zien; na de expositie wordt het
voorwerp in goede staat weer afgeleverd bij de eigenaar.
Het zal U duidelijk zijn dat we hiervoor de medewerking
vragen van diverse instanties maar vooral van diverse par-
ticulieren. Wij willen dan oak aan het voorgaande een ver-
zoek vast koppelen. Indien U iets bezit of weet te liggen
of staan waarvan U vermoedt dat er belangstelling voor be-
staat, laat ons dit dan weten.
Oak zullen wij via dit tijdschrift vragen welke voorwerpen
er spoedig nodig zijn. Wij staan ervoor in dat alle infor-
matie strikt vertrouwelijk is en alleen met goedkeuring van
de eigenaar zullen er publicaties volgen. Aileen als we vol-
doende medewerking van de bevolking krijgen kunnen we een
en ander organiseren.
In iedere uitgave zult U een rubriek "Streekmuseum" aan-
treffen, waarin wij onze bevindingen en vorderingen zullen
noteren. Voor nadere informatie kunt U naast het stichtings-
secretariaat terecht bij:

Jef Simons Rijksweg 66 Tel. 2044 Gronsveld.
Joost Gadiot Rijksweg 68 Tel. 1391 Gronsveld.
Helene van de Ueerdt Rijksweg 38 Gronsveld.
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Beste dorpsgenoten,

In het openingsnummer van ons periodiek willen wij uit ie-
dere groep van "Grueles" iemand aan het woord laten, om
een beknopte uitleg te geven over de bedoeling en de werk-
wijze van de betreffende sectie. Aan mij de eer om dit te
doen voor de afdeling archief.
De bedoeling zal geen nadere toelichting behoeven en de
werkwijze hebben wij in de volgende grote lijnen bepaald.
De resultaten van de afzonderlijke groepen worden vastge-
steld door middel van foto's, geluidsbanden, film, video-
opnamen, geschreven artikelen en voor Gronsveld en Rijckholt
belangrijke historische voorwerpen.
Deze gegevens zullen in een archief worden opgeborgen en in
een kaartsysteem gerangschikt. Verder wordt er een schaduw-
archief opgezet uit het stadsarchief van Maastricht, be-
treffende literatuur die betrekking heeft op Gronsveld en
Rijckholt. Eveneens alle krantenartikelen vanaf 1911 tot
heden. Tenslotte alle biografieen, voor zover te achterha-
len, die op de een of andere manier in de media verzameld
zijn.

Natuurlijk ligt er nog veel belangrijk historisch materi-
aal op diverse plaatsen en instellingen, zoals b.v. pasto-
r, kasteel, archieven in binnen- en buitenland en in par-
ticulier bezit.
Om dit alles naar behoren uit te zoeken en te verzamelen
zullen wij U zeer erkentelijk zijn voor Uw medewerking, in
welke vorm dan ook.
Tenslotte wil ik mijn dank betuigen aan de heer van Heijst
en zijn staf van het stadsarchief van Maastricht voor hun
enthousiaste medewerking in deze opbouwperiode.

- Met de meeste groeten,

Jo Reintjens
Holegracht 2c
Tel. 1453 Gronsveld
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Foto

Bij deze eerste uitgave van het periodiek verheugt het ons
(foto-groep) om een bijdrage te mogen leveren aan de hand
van foto's en korte verhalen als deze zich daar voor lenen.
De foto-groep bestaat uit 2 leden van het bestuur: met name
Pim van de Weerdt (zoon van Door van Door) en ondergetekende.
Verder is er een werkgroep geformeerd en deze bestaat uit:
Theo van de Weerdt (zoon van Jef van Door) Theo van de
Weert (zoon van Jantje), Bey' en Karel Jaspars, (zonen van
Vic van Nele) Anton van Baal en Maurice Cerfontaine.

WAAROM EEN FOTOGROEP?

Foto's zijn in onze huidige samenleving niet meer weg te
denken. Tegenwoordig maakt men van alles foto's.
Vakantie-kiekjes, foto's van de kinderen of misschien een
foto van 'n kostbare vaas die we voor de verzekering moe-
ten aantonen bij eventuele diefstal. Met dat laatste heb-
ben we minder moeite. Maar toch, in een van onze punten
worden de oudere werktuigen genoemd om ook daarvan opnamen
te maken en deze dan in het archief te bewaren.
Zijn de voorwerpen door de tand des tijds niet meer voor-
handen, dan zijn er toch nog de foto's die dan op dat mo-
ment van onschatbare waarde zijn. We kunnen ons dan aan de
hand van die bestaande foto's nog een beeld vormen van de
afgebeelde voorwerpen.
Dat de oudere foto's zeer in trek zijn is wel gebleken toen
Gilles Jaspars het boekwerkje:
"GRONSVELD IN OUDE ANSICHTEN" in 1971 heeft uitgegeven.
Dat boekje was toen in een mum van tijd uitverkocht.
Er bestaan plannen om hiervan een herdruk te laten ver-
schijnen, maar meer hierover in de volgende periodiek.
Hier blijkt wel uit, dat de mensen bij het zien van oude
foto's, niet alleen getroffen worden door de afbeelding
zelf maar vooral door het verhaal dat er achter zit.
Een mooi voorbeeld is wel deze foto:
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Het zijn 4 jonge dames in hun toneelkleding voor de uitvoe-
ring van het in die tijd zeer bekende toneelstuk Jeanne
d'Arc (1921).
(v.l.n.r.)Mai Roosen, Catharina Houben, Lena Peussens en
Marie van Caldenborgh).
Op zich een mooie foto.
Maar diepen we deze foto eens wat uit, dan komen we tot
heel andere verhalen.
Degenen die hier nog van in leven zijn, gaan in gedachten
terug naar de tijd van toen. Ze zien de hele film weer voor
zich: de moeilijke repetities waar alles misging; de kleren
die niet pasten vlak voor de uitvoering; de grote spanning
vOtir de uitvoering, want vader, moeder, broer, zus, oom en
tante, allemaal kwamen ze kijken.
Maar dan het grote ogenblik; het lukte, het was een prach-
tig toneelstuk en de spelers deden het formidabel.
Vanuit de donkere zaal klinkt het applaus nog lang na.
Het blijkt dus, dat er meer in iedere foto zit, dan het
beeld ons laat zien.

Nog een mooi voorbeeld hiervan toont ons deze foto:
Hij is genomen + 1895 door iemand van de familie Gadiot.

4

Deze kornuiten op de slijpsteen zijn (v.l.n.r.)
Verkerk,
Chris Bouchoms (Zjeun)

Drik Bouchoms (Bielman)
Jos Houben (Van de Veiling)
Hubert Starmans (Vader van Bei-)
Servaas Houben (Veus)

We zullen er eens een paar uitnemen en nader bekijken, b.v.
Chris Bouchoms (Zjeun). Onze gedachten gaan dan direkt naar
de Grote Bronk. Een man die de schutterij voor een groot
deel heeft gemaakt tot wat ze nu is.
Dan Veus.
Wie van de wat ouderen onder ons zal niet bij Veus geweest
zijn om zich te laten zegenen vanwege de kiespijn waar hij
al dagen mee rond liep. Ja, iedereen, zelfs degenen die al
jaren een kunstgebit hadden gingen nog bij hem aan.
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De laatste foto die we op dezelfde manier bekijken is deze
mooie foto van een rustig dorpsbeeld in Rijckholt aan 1-et
brokske. Het lijkt ons een zondag-middag waar iedereen wat
rond wandelt in het zonnetje. Ze willen best allemaal op
de foto, zelfs de man met kar en paard heeft alle tijd,
want hij heeft immers dispensatie gevraagd bij de paters
om met zijn kar op straat te mogen komen. De paters wande-
len rustig midden op de weg met een zo te zien voldaan ge-
voel, voor hen zit de arbeid (op het lof na) er op:

Met deze 3 foto's willen we alleen maar aantonen hoe mooi
het kan zijn, om bij het bekijken van deze foto's je gedach-
ten en fantasie te laten gaan en je te verplaatsen in die
tijd van toen.
Maar dat wil nog niet zeggen dat de foto's van nu niet be-
langrijk zijn, integendeel.
Daarom gaan onze gedachten ook uit naar b.v. schoolfoto's
van nu.

Bij het bekijken van foto's van nu, merken ouderen vaak
een gelijkenis op met personen van vroeger.
We dachten dat we op deze manier een gezonde communicatie
tot stand kunnen brengen om het voor iedereen aantrekkelijk
te maken.

Maar het geheel is niet te verwezenlijken zonder de mede-
werking van U.
Daarom willen wij U vragen, hebt U nog foto's van welk on-
derwerp ook, het doet er niet toe, het kan zijn van een
geemigreerde familie, of bekenden, dorpsgezichten enz.
Alle foto's kunnen we gebruiken, als ze maar direct of in-
derect betrekking hebben op de gemeente Gronsveld. Bus, als
U jets dergelijks in Uw bezit hebt en U wilt dat graag in
de periodiek geplaatst zien, neem dan eens contact met ie-
mand van onze werkgroep op en dan komt alles best voor el-
kaar. Van Uw foto's worden ter plaatse opnamen gemaakt.
U ziet, de plannen en het enthousiasme zijn groot.
Maar met ons alien (Under alien verstaan wij de hele dorps-
gemeenschap) kunnen we jets moois opbouwen, waar de volgen-
de generatie weer met groot plezier naar zal kijken.

Jan Hayen
Holegracht 6
Tel. 1968 Gronsveld

18 19



1 Jan Roosen. 2 Hub Devue. 3 Jos Stevens. 4 Albert Hayen.
5 6 7 Gee], Vic, Jean Goessens, (v. Eudem). 8 9 Mat, Wil
v.d. Boom, (v. Berke). 10 Maria Stevens. 11 Maria Mingels,
(v. Drikske). 12 Tieneke Roosen-Pleumekers. 13 Net Roosen.
14 Lies Goessens-Jacobs. 15 Anna Mingels-Mingels. 16 Agnes
Verhey-Reintjens. 17 Fien Mans. 18 19 Lien en Bertien
Spronck. 20 Anna Mingels-Goessens. 21 22 Mai en Jeanette
Hayen. 23 Mai Jaspars-Roosen. 24 Marie Pleumeeckers, (non).
25 26 27 Marie, Fien en Net Dassen, (van Frens).28 29 Anna
en Berb van den Boom, (van Berke). 30 Maria Broekx, (non).

31 32 Jes en Nic Pleumeeckers, (Womke). 33 Gus Hayen.
34 Ber Reintjens. 35 Jef Schrijnemaekers. 36 Ber Jacobs,
(de Witte). 37 Bel- Pleumeeckers, (Womke). 38 Ber van den
Boom, (v. Berke). 39 Meester B. Bartholomeus. 40 Meester
Baggen.
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"SECTIE MILIEU".

De sectie milieu is verdeeld in twee groeperingen; te weten
de groep "Natuur en Milieu" en de groep "Dorp en Milieu".
De twee groepen werken afzonderlijk, maar wanneer het nood-
zakelijk is in verband met de coordinatie, worden hun be-
vindingen gebundeld in de sectie "Milieu".
De doelstellingen van de groep "Dorp en Milieu" zijn:

het wekken van belangstelling voor en het verlenen van
medewerking aan het behoud van het dorpseigene, vooral
de karakteristieke aspecten van de dorpen Gronsveld en
Rijckholt.
in samenwerking met de sectie "Foto" die gedeelten van
Gronsveld en Rijckholt vastleggen die tengevolge van uit-
breidingsplannen, wegaanleg e.a. in de toekomst van aan-
zien zullen veranderen.
plannen voor ontwikkeling in de toekomst (b.v. uitbrei-
ding) kritisch volgen en doornemen en eventueel positie-
ve bijdrage leveren.

De doelstelling van de groep "Natuur en Milieu" zijn:
het wekken van belangstelling voor en het verlenen van
medewerking aan het behoud van de natuur.
het stimuleren van een verantwoord gedrag in landschap
en natuur.

"DORP EN MILIEU".

Nog voordat de groep zich geformuleerd had, moest er ge-
reageerd worden op de nota van de Rijkswaterstaat "A2/E9
en, om, in Maastricht". Er bestaan momenteel namelijk plan-
nen om de autosnelweg A2/E9 om te leggen en de mogelijk-
heid zit er in dat deze autoweg in "'t Vroendel" of in
"'t Vroendel en Sjechelder" wordt geprojecteerd.
Men is tot deze gedachte gekomen omdat:
Op de huidige autosnelweg in Maastricht het doorgaande
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verkeer vooral 's nachts veel hinder veroorzaakt voor
het ter weerszijden van de weg gelegen stedelijk gebied.
De capaciteit van de weg beperkt is, omdat deze door een
bebouwd gedeelte van de stad loopt.
Op grond van het nationale beleid en de internationale
afspraken in Europa men een gesloten net van autosnel-
wegen wil credren i.v.m. continuiteit en verkeersveilig-
heid (vlotte afwikkeling van het doorgaande verkeer).

De mogelijke oplossingen zijn:
het treffen van voorzieningen aan het huidige trace door
ongelijkvloerse kruisingen (tunnel of open bak);
een verbinding oostelijk om Maastricht of zelfs ooste-
lijk om Gronsveld en Rijckholt.

De stichting "Grueles" heeft zijn bedenkingen over deze
plannen en wil kost wat kost vermijden dat ons dorp voor
de tweede maal geconfronteerd wordt met de enorme nadelige
gevolgen die een autosnelweg veroorzaakt voor mens, flora
en fauna.
Het woon- en leefklimaat zal verslechteren en natuur, land-
schap, landbouw, drinkwatervoorziening en recreatie zullen
sterk aangetast worden. Daarom heeft de stichting schrif-
telijk gereageerd bij de Raad van Waterstaat om omlegging
om Maastricht te voorkomen.
Verder willen we de inwoners van Gronsveld en Rijckholt
erop wijzen dan ook zij zeer attent moeten blijven voor-
wat betreft deze problematiek.
De leden van de stichting in de groep "Dorp en Milieu" zijn:
John v.d. Weerdt (Tel. 04409-2622)
George Scharnigg
Rene Hillegers
Frans v.d. Weerdt

Namens de sectie Dorp en Milieu

John van de Weerdt
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De belangstelling van de bevolking voor het we] en wee van

de natuur in zijn algemeenheid, is de laatste jaren geluk-

kig sterk toegenomen.
Juist omdat de natuur in deze moderne geindustrialiseerde
wereld is ontwricht, is deze verhoogde milieubewustheid
noodzakelijk. Het zijn vooral factoren als industrie, de

uitbreiding van de woongebieden en het gebruik van bestrij-

dingsmiddelen, die de natuur geweldige verliezen hebben

toegebracht.
Verwonderlijk is het daarom, dat er in een dorp als Grons-
veld en Rijckholt, die een rijkdom aan flora en fauna be-

zitten, tot op heden op het gebied van het natuurbeheer
vanuit de bevolking weinig activiteiten zijn ontplooid.

Naar aanleiding van het vorenstaande zijn er plannen ont-

staan om een natuurvereniging op te richten.
Om U enig inzicht te verschaffen in de activiteiten, welke

zo al op touw kunnen worden gezet, geef ik U hier enkele

suggesties waaraan door ons in eerste instantie wordt ge-

dacht.
Een jaarlijkse opschoonaktie, die eventueel in samenwer-

king met de schooljeugd en gemeentewerken, zou kunnen

worden uitgevoerd, zodat onze veldwegen niet meer worden

ontsierd door plastic en ander afvalmateriaal.
Het schoonmaken en schoonhouden van de zeldzaam geworden

natuurlijke drinkplaatsen.
Het geven van informatieavonden. Hierbij wordt gedacht

aan lezingen, dia- en filmavonden over diverse onderwer-

pen, welke op de natuur betrekking hebben.

Het organiseren van natuurwandelingen en excursies, even-

tueel onder begeleiding van een deskundige, die de deel-

nemers op interessante facetten van de natuur opmerkzaam

kan maken.
Het maken van nestkastjes voor onze in het wild levende

vogels. Bij de uitvoering van dit project komen er be-

langrijke factoren aan de orde, zoals bijv.: op welke

plaats de kastjes moeten worden opgehangen, hoeveel kast-

jes moeten er gemaakt warden, de keuze van het te gebrui-

ken materiaal en voor welke vogels de kastjes bestemd

zullen zijn. Ook dit project zou eventueel in samenwer-
king met de school jeugd kunnen worden gerealiseerd.
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- De wintervoedering van onze vogels. In deze koude win-
terdagen moeten de vogels al vlug hun opgebouwde reser-
ves aanspreken om hun vrij hoge lichaamstemperatuur van
ca. 40 graden te kunnen handhaven.
Verder hebben de vogels maar half zoveel tijd om te fou-
rageren als in de lange zomerdagen, terwijl de natuur
bovendien ook al minder voedsel ter beschikking heeft.

Het resultaat is dat de conditie van de vogels snel achter-
uitgaat, zodat hun weerstand tegen ziektes e.d. vermindert.
De vogels zijn verder door het wegvallen van vele natuur-
lijke voedselbronnen op de hulp van de mens aangewezen.
Bij de voedering van onze vogels bij onze woonhuizen moeten
we onderscheid maken tussen zaad- en insekteneters. Op onze
voedertafel of voederplek kunnen we de volgende zaadeters
verwachten: huismus, ringmus, putter, vink, keep, groenling
appelvink, goudvink, geelgors en grauwe gors.
Het meest geeigende voer voor al deze vogels is (bruin)
boord, onkruidzaden en gemengd zaad, maar ook etensresten
uit de keuken zijn geschikt.
De groep insekteneters kunnen we weer verder onderverdelen.
Om te beginnen zijn er de lijsterachtige zoals de merel,
zanglijster, kramsvogel en koperwiek. Deze vogels voederen
we met brood, kaaskorstjes zonder plastic, appels en peren,
fijn gesneden schillen, alle soorten bessen, gewelde kren-
ten en rozijnen en ongekookte havermout.
De familie van de mezen (koolmees, pimpelmees, glans- of
matkop) is zeer tevreden met aan slingers geregen bij voor-
keur ongebrande pinda's, maar ook ongezouten vetbollen en
het vruchtvlees van de kokosnoot vallen erg goed in de smaak.
Insekteneters als spechten, boomklevers en boomkruipers
kunnen we helpen door ongezouten spekzwoerden, slingers on-
gebrande pinda's en vetbollen om de stammen van de bomen
aan te brengen.
Tenslotte blijven van de insekteneters nog over de hegge-
mus, roodborst en spreeuw. Deze vogels zijn niet erg kies-
keurig en snoepen graag van het menu van de lijsterachtige.

U zult begrijpen dat deze opsomming van activiteiten lang
niet volledig is, maar naar onze mening we] voldoende om
een start te maken.
Verder zijn onze voornemens in iedere uitgave van de perio-
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diek "Grueles" aan een bepaald dier en een bepaalde plant,
die we in onze omgeving kunnen aantreffen, speciale aan-
dacht te besteden.

We zouden het zeer op prijs stellen, indien de inwoners van
Gronsveld en Rijckholt, die geinteresseerd zijn in hetgeen
door ons ten doe] wordt gesteld zich zouden aanmelden bij
onderstaande contactpersonen.
Natuurlijk kunnen ook mensen, die niet direct actief aan
bepaalde projecten willen deelnemen, maar die gewoon be-
langstelling hebben voor de natuur in zijn algemeenheid,
zich aanmelden.
Uit practische overwegingen zouden wij U willen verzoeken
om U schriftelijk aan te me] den onder vermelding van Uw
naam, adres en telefoonnummer.

GRONSVELD: RIJCKHOLT:

Pim v.d. Weerdt Jan Weertz

Rijksweg 162 Voerenstraat 12
Tel. 1310 Tel. 2022
Gronsveld Gronsveld

De natuurgroep is voorlopig samengesteld uit de volgende
personen:
Frans Huits (jr.)
Ina v.d. Weerdt-Roosen
Pim v.d. Weerdt
Jan Weertz.

Namens de sectie Natuur en Milieu

Pim van de Weerdt.

In deze rubriek hoopt de geschiedenisgroep U iets te ver-
tellen over het we] en wee van de gemeente Gronsveld en
zijn bewoners in vroeger eeuwen.
Zwaarwichtige artikelen behoeft U van ons niet te verwach-
ten, daar zijn andere tijdschriften voor. Het enige dat
ons voor ogen staat is U op een prettige manier kennis te
laten maken met de rijke geschiedenis van Gronsveld en
Rijckholt.
Hebt U voorkeur voor het plaatsen van een bepaald artikel
laat ons dat dan weten. We zullen dan trachten met Uw wen-
sen rekening te houden.

De grafkelder in de St. Martinuskerk te Gronsveld

In de 17e eeuw verkeerde de kerk van Gronsveld tengevolge
van oorlogshandelingen en de benarde tijdsomstandigheden
in een deplorabele toestand. Rond 1700 werd ze ingrijpend
verbouwd. Het gehele schip en zijbeuken werden vernieuwd
en het koor werd hoger gemaakt en geheel gerestaureerd.
Aan de zuidzijde van de kerk, boven de sacristie, is dui-
delijk de aanzet van een raam van de eerste kerk te zien
(zie foto).
Van het interieur der oude kerk is niets bewaard gebleven
uitgezonderd een prachtige graftombe op het koor die mo-
menteel aan het oog wordt onttrokken door het erboven ge-
plaatste, semi-permanente altaar (zie foto).
Dit grafmonument is 2,70 m lang, 1,60 m breed en 0,75 m
hoog en is vervaardigd uit zwart en rood marmer.
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De contactpersonen zijn:
Gilles Jaspars Rijksweg 86a Tel. 1662
Micheline Wanders-Waber Hogeweg 8 Tel. 2534
Gilbert Heynen Rijksweg 11 Tel. 1767
Jons van Dooren

alien te Gronsveld.

Rijksweg 109a Tel. 2264



De zwarte marmeren plaat die het deksel vormt is in twee
tafels verdeeld. In het bovenste staat rechts het wapen
van heer Willem van Bronckhorst-Gronsveld en links dat van
zijn vrouw Agnes van Bijlant. In het onderste staat in
kleine Gothische letters het volgende opschrift gebeiteld:

Hyr ligt begrave/ der edele ende waelgebore/ Wylhem v;
BrOckhorst/ Fri jher tot-Vonsfelt en Rymborch Her tot
Alpen7 der gestorve is A 1563/ post cirCusicione dni/ den
lesten Marty/ 1 Ende syn huysfrouwe/ die Edele geporlicher/
Angnese van den Bylandt genant van Bronkorst/ Vrouwe tot
Gronsvelt/ en Remborch/ Die gestorve is Anno L7 L7

Op de vier hoeken bevinden zich de vier wapenkwartieren
van de overledenen, dit zijn de wapens van hun beider
ouders en grootouders.
Wie was deze Willem van Bronckhorst voor wie een dergelijk
prachtig grafmonument werd opgericht?
Hij werd als oudste zoon van Jan I van Bronckhorst en Ger-
trude van Loe geboren op het kasteel van Gronsveld (ge-

boortejaar niet bekend) en overleed aldaar in 1563. Zijn
kleinzoon was Justus-Maximiliaan van Bronckhorst, heer van
de Vrije Rijksheerlijkheid Gronsveld die in 1619 de schut-
terij St. Sebastianus oprichtte en tussen 1618 en 1623 de
windmolen op de Molenweg liet bouwen.
Uit de geschiedenis is ons weinig over Willem van Bronck-
horst bekend. Het enige dat we van hem weten is dat hij,
nauwelijks in het bezit gekomen van de erfenis van zijn
vader, al strubbelingen had over de begrenzingen van het
land van Limburg met de plaatsvervanger van de heren van
het land van Valkenburg. Deze twist werd echter bijgelegd
en in 1560 werd de kwestie definitief geregeld.
Willem stierf op 31 maart 1563 en werd opgevolgd door zijn
zoon Josse.
Zijn echtgenote, Agnes van Bylant, stierf lange tijd na
haar man op 2 mei 1615. Dat is de oorzaak dat de datum van
haar overlijden op de tombe oningevuld bleef.
Doch laten wij het grafmonument eens verder bekijken
(zie foto).
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Twee hoeken ervan zijn beschadigd. Volgens overlevering
zou de kerk tijdens de Franse overheersing dienst hebben
gedaan als paardenstal.
De beschadigingen zouden ontstaan zijn doordat de dieren
met hun hoeven stukken steen van de hoeken hebben afgesla-
gen. [en andere stelling (ik geef ze maar voor wat ze waard
is) is de volgende.
Het is bekend dat de Franse revolutionairen alle tekenen
van adeldom, herinnerd aan de zo verachte en gehate adel-
stand vernietigden. Mogelijk dat fanatieke franse soldaten
in hun vandalenwerk gestoord zijn door een kunstminnend
officier.
De beschadigingen,kunnen ook eeuwen eerder hebben plaats
gevonden.
Met de inflame van Maastricht in 1579 had de omgeving immers
veel te lijden van de strooptochten der soldaten. Ook
Gronsveld werd geplunderd en de pastorie werd in brand ge-
stoken. Mogelijkerwijs hebben de kerk en de graftombe daar-
bij ook enige schade opgelopen. Aangezien de archieven tot
op heden nog geen klaarheid hebben verschaft zal de ware
toedracht van de vernielingen voorlopig we] onopgehelderd
blijven.
Tussen het grafmonument en de ingang van de toren bevindt
zich een uit mergelsteen opgetrokken grafkelder die door
een tongewelf in de lengte wordt overkluisd. In de kelder
zijn zeven leden van de familie Bronckhorst-Batenburg en
Van Arberg Van Valengin begraven.
De ingang wordt afgesloten door een steenblok zonder in-
scripties van 1,20 m x 0,85 m x 0,25 m dat zich rechts van
de preekstoel en voor de communiebank bevindt.
Voor zover we hebben kunnen nagaan is hi in het verleden
vijf maal bezocht.
De eerste maal dat dit gebeurde was in 1865. Op 23 augus-
tus van dat jaar brachten pastoor Hoho, de heer H. van den
Boom, hoofd van de school te Gronsveld, Pieter Bouchoms
en Jos.Habets, rijksarchivaris te Maastricht een bezoek
aan deze "stille, sombere rustplaats van zovele aardse
grootheid". In de kelder troffen zij zeven loden lijkkis-
ten aan. [en der kisten bevatte het stoffelijk overschot
van Justus-Maximiliaan van Bronckhorst, zoals vermeld de
stichter van de schutterij en bouwer van de windmolen.
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Tevens was hij generaalveldmaarschalk onder Tilly in de
30-jarige oorlog. Op de bovenkant van deze kist was met
een scherp voorwerp de volgende inscriptie aangebracht:
lost Maximilian Grave van Bronckhorst zu B. Gronsfelt und
Eberstein. Obyt 24 septembris 1662.
De toenmalige bezoekers constateerden dat de stoffelijke
resten rustten in geheel gave kisten. "Het lijk van den
overledene (= Justus Maximiliaan), voor zover men door een
grote spleet aan het hoofdeind der zerk kon bespeuren, is
gebalsemd en zwemt in een geurloos vocht hetwelk de kist
voor meer dan de helft vervult. Wij meenden bij de sche-
mering van het kaarslicht nog enige gelaatstrekken van den
krijgsheld te herkennen: ene grote schedel, lange haarlok-
ken, een knevel en een sik".
(Pieter Bouchoms vertelde later aan zijn zoon Christiaan
dat hij bij die gelegenheid een man had gezien die in een
soort water dreef en een grijze baard had).
De op de kist aangebrachte overlijdingsdatum is gelijk aan
de datum die zich bevindt op het dodenbord in het kasteel
te Gronsveld.
De bezoekers van 1865 hebben pieteitvol de kisten niet aan
een nader onderzoek onderworpen "want niets, zelfs niet de
lust om de wetenschap te dienen, kan ons ditmaal overhalen
het kleine sieraad wat hunne beenderen vergezelde, op te
sporen".

(wordt vervolgd).

Gilles Jaspars.

uitgave van de
stichting "grueles"

secretariaat:
stationsstraat 69
6247 BK Gronsveld.

Gronsveld, 15 december 1980.

Leer geachte Lezer,

Gaarne willen wij U in de cielegenheid stellen begunstiger

van onze stichting te worden.

U kunt dit worden door minimaal 1 17.50 p.j. v6Or 15 jan.

te storten of over te schrijven op onderstaande rekening.

Desgewenst kan het bedrag ook in twee termijnen van 1 9.-

(vOor 15 januari en 15 juli 1981) worden voldaan.

Dit formulier zal begin januari door een van onze medewerkers

worden opgehaald.
Bij die gelegenheid kunt U Uw bijdrage ook contant voldoen.

Begunstigers krijgen per kalenderjaar vier uitgaven van het

periodiek "Grueles" thuisbezorgd.

ONDERGETEKENDE WENST BEGUNSTIGER TE WORDEN VAN DE STICHTING

"GRUELES"

%aam: . .

Adres. Postcode

Woonplaats* Handtekening:

Rak,obank Gronsveld
rek.nr. 11.75.15.000
postrekeningnr. van de bank 11.72.822

t.n.v. Stichting "Grueles"

SUGGLSI1E: GEEF NIT DE KERST BEN ABONNEMENT CADEAU.

,te

jaar: 1981



Secretariaat:
Stationsstraat 69
6247 BK Gronsveld
Tel. 04408-1575
Rabobank Gronsveld rek.nr. 11.75.15.000
Postrekeningnr. van de bank 11.72.822
t.n.v. Stichting 'GRUELES'


