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Pim van de Weerdt.

Bij de voorpagina

Deze wapens, uitgehouwen in Naamse steen, vinden we op de pilaren van
het inrijhek van kasteel Rijckholt. Het zijn de wapens van Jean-Baptiste
de Bounam, heer van Rijckholt van 1703 tot 1735 en van zijn echtgenote
Maria Barbara de Moffarts. De familie De Bounam stamde af van de
Luikse familie Bonhomme die fortuin had gemaakt in de glasindustrie.

Voorwoord redactie

De stichting Grueles heeft een nieuwe voorzitter. Na ruim tien jaar
gevoorzitterd te hebben, vond Harry Goessens het welletjes. Hij gaf de hamer
over aan Pim van de Weerdt. Harry, bedankt. Pim, succes.
Tien jaren schijnt voor velen een mijlpaal te zijn, beter gezegd een stopbord.
Bedankt: penningmeester (M/V) Annie Selten, Maria Segers, voor het jaren-
lange typewerk, Bon van de Langenreijt, voor de vele avonden plakwerk.

Grueles gaat verder. In 2000 viert de Stichting haar 20-jarig bestaan.
Noteer de data vast: 25, 26 en 27 augustus.
Met de slogan 1000 in 2000 start Gmeles een wervingscampagne voor nieuwe
medewerkers en nieuwe abonnees. U bent natuurlijk al abonnee, maar mis-
schien heeft u wel vrienden of kennissen die dat nog niet zijn. U vindt dezer
dagen ongetwijfeld een goede gelegenheid het uitgebreid met hen daarover te
hebben. Overigens uw eigen acceptgirokaart gaat hierbij. Bedankt alvast.

Waarom is het jaar 2000 een schrikkeljaar? Omdat het deelbaar is door 4. Mis.
Omdat het deelbaar is door 400! Eeuwjaren zijn, sinds de 16e eeuw, alleen
schrikkeljaar als ze deelbaar zijn door 400. Eerder was dat alleen het jaar
1600, 1700, 1800, 1900 waren geen schrikkeljaren.
Overigens heeft u zelf natuurlijk al bedacht dat de eeuwwisseling en de mil-
lennium wisseling niet op 1 januari 2000 plaats hebben, maar op 31 december
2000. Dat zal echter iedereen worst wezen met oud op nieuw.

Zaolige Kiesmes, Zaolig Nejaor.

De redactie
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Maondig.

GelOkkig,
deenk de maon
terwyl ze
zjwert en oetgehaold
aon d'n hiemel hynk,
muerge es 't
weer maondig
waasdaog.

Maria Scheres
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Weenterkleure

't Greun van 't weentergreun
en 't wit van de sjnie
hawe zich vas
aon gel van de melegerwaand
oonder 't hel bloaw
van de teentelende vreesloch.
En ich loiip dao
met roej wange
oonder de zjwerte bairn
van Saovelsbos
en dreenk de kleure
van de weenter.
Ze sjmaoke wie de bubbelkes
ien e gleske bissjopswien.

Maria Scheres
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Nieuwe Diksjener: woordenboek van het Gronsvelds

Toen in 1979, na een voorbereiding van meer dan tien jaar, de Groeselder
Diksjener verscheen, slaakten de leden van de gelijknamige werkgroep een
zucht van verlichting: een "werk van val doed" was ten einde. Uiteraard
realiseerde de groep zich dat "de diksjener", ondanks zijn ruim 8000
trefwoorden, niet volledig was. Maar welk woordenboek is dat wel?
Men was echter, moegestreden, unaniem van men ing dat "t sjoen gewes
waor".
In de zes jaren die volgden, werden uit de kring van enthousiaste lezers
echter zoveel aanvullingen en correcties aangedragen dat besloten werd
deze reacties, aangevuld met "eigen werk", te bundelen in een supplement
dat in 1985 verscheen.
Gaandeweg kwamen er bij de leden van de voormalige werkgroep echter
opmerkingen van andere aard: "Als ik wil weten wat een Nederlands
woord in het Gronsvelds of Rijckholts is, ben ik genoodzaakt de hele
diksjener door te werken om het gezochte woord te vinden", klaagde men.
Een terechte klacht.
Daarom heeft Grueles besloten om bij gelegenheid van zijn 20-jarig
bestaan een nieuwe "diksjener" uit te geven die niet "Groeselder
Diksjener", maar "Woordenboek van het Gronsvelds" zal heten.
Het is dus een woordenboek met Nederlandse trefwoorden met de vertaling
in het Gronsvelds/Rijckholts.
Dit in tegenstelling tot de Groeselder Diksjener die uitgaat van een
trefwoord in ons dialect.
Voor zover we hebben kunnen nagaan is Gronsveld hiermee de enige
plaats in 1,imburg die twee dialectwoordenboeken bezit.

Vragen die u zullen interesseren:

1. Wat staat in het bock?

Het bock bestaat nit drie delen. Het eerste deel telt meer dan 9000
trefwoorden. In het tweede deel staan ongeveer 1000 spreekwoorden,
weerspreuken en zegswijzen. In het derde deel zijn opgenomen:
kinderliedjes (met muziek), slaapliedjes en gebedjes uit grootmoeders en
overgrootmoeders tijd. Ze zullen u zeker aangenaam verrassen. Meer
informatie over de dialectwoorden zoals omschrijving, verkleinwoord,
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tijden van het werkwoord, voorbeeldzinnen en uitspraakregels kunt u
claarna in de Groeselder Diksjener opzoeken.

Hoe ziet het eruit?

Het nieuwe woordenboek zal er exact uitzien als zijn voorganger:
gebonden, in linnen, met mosgroene kaft en gouden opdruk.

Wat gaat het kosten?

U betaalt de kostprijs f. 39.50, want dit woordenboek is een gebaar van
Grueles aan zijn trouwe lezers en aan andere personen wie het dialect na
aan het hart ligt.

Ook mensen die een ander Limburgs dialect dan het Gronsvelds spreken,
kunnen met dit woordenboek hun voordeel doen want zeer veel
dialectwoorden uit de omliggende plaatsen vertonen een grote gelijkenis

met het Gronsvelds.

Als u voor 1 februari 2000 fl. 39,50 overmaakt, zal uw naam vermeld
worden op de lijst van intekenaren die in het bock wordt opgenomen.
Het bock kan u ook toegestuurd worden. In dat geval betaalt u f. 47, - -
Vermeldt u bij uw betaling wel duidelijk uw naam, woonplaats en

"Woordenboek".
Het banknummer van de Stichting Grueles is 11.75.15.000, het

gironummer 25.35.375

Gilles Jaspars
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Ken d'r hon no

Zjang en Megritsje

Johannes Hubertus (Zjang) Schrijnemaekers werd geboren in Rijckholt op
9 september 1876. Zijn ouders waren Michael Hubertus Schrijnemaekers
en Elisabeth Roosen, beiden nit Rijckholt. Zijn geboortehuis was de
boerderij, nu Rijksweg 202, tot voor kort de winkel van Schrijnemaekers-
Caelen. Er waren nog vier kinderen, Bertsje, Zjirke, Mies en Marieke. De
oude boerderij brandde in de Eerste Wereldoorlog gedeeltelijk af. De
familie Schrijnemaekers was afkomstig uit Gronsveld, waar ze al eeuwen
van zich deed spreken. De oudste gegevens (nit de archieven) noemen
Michael Schrijnemaekers, geboren circa 1690, wonende hoek Heyntje
Mettenstraet (Hennemettenstraat)-Broekstraat, nu het huis van de familie
Van Thoor. Michael trouwde in 1720 met Maria Moors. Hij was
landbouwer en tot zijn dood in 1753 schepen van het graafschap
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Gronsveld. Zij kregen elf kinderen en plus-minus 50 kleinkinderen, die
met hun nakomelingen een stempel drukten op het leven in Gronsveld en
later vooral in Rijckholt. Enkele wapenfeiten:

Michael, geboren 1728, schepen van het graafschap Gronsveld. In
1759 kocht hij het huis en herberg Deumenshof, het latere cafe de
Keizer.
Christiaan, geboren 1758, pastoor van Gronsveld en Rijckholt (zie
het artikel over het priesterkoor in dit nummer).
Hubertus, geboren 1771, schepen van het graafschap Gronsveld en
na 1795 wethouder en ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het huis in Rijckholt waar Megritsje opgroeide.
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Michael, geboren 1817, herbergier en gemeentesecretaris, in 1844
keizer van de schutterij van Gronsveld.
Michael, geboren 1820 in Rijckholt, landbouwer en burgemeester
van Rijckholt.
Willem, geboren 1834, drager van het keizersvaandel van de
schutterij.
Willem, geboren 1857 in Rijckholt, burgemeester van Rijckholt.
Michael, geboren 1867, koning van de schutterij in 1919.

Terug nu naar Zjang en Megritsje. Zjang, was geboren in Rijckholt, zijn
toekomstige bruid Ida Margaretha Maria Boheur op 5 juli 1886 in
Hermalle sur Argenteau. Zij was de dochter van Willem Boheur, slager,
en Ida Jeukens. Na de dood van haar moeder in het kraambed van haar
derde kind, werd Megritsje, pas twee jaar oud, ondergebracht bij een
kinderloos echtpaar in Rijckholt, familie van de overleden moeder.
Megritsje groeide op bij haar pleegouders die woonden in het huis van
mergel en baksteen, nu Rijksweg 187 van Pierre Caelen, recht tegenover
het huis van de familie Schrijnemaekers. Zo leerden Zjang en Megritsje
elkaar al jong kennen. Na de dood van haar pleegouders erfde Megritsje

1952. De kinderen van Zjang en Megritsje. Achter v.I.n.r. Lyjo, Willem,
Zjeng, Fien, Huber, Pierre. Voor v.I.n.r. Corrie, Marie, Sjtien, Jeanne, Lies.
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het huis waarin zij opgroeide. Op 18 juli 1907 trouwden Zjang en
Megritsje in Hermalle vanuit haar geboortehuis. Het huis dat Megritsje
had geerfd, werd verkocht en ze gingen wonen in een kleine boerderij, nu
Rijksweg 209 (later door zoon Huber verbouwd). Ze kregen 12 kinderen:
Marie (1908), Willem (1909), Zjeng (1910), Lies (1912), Lyjo (1914),
Chel (1916), Bart (1918), Huber (1920), Fien (1922), Pierre (1924), Sjtien
(1928) en Corrie (1929). Omdat Zjang inzag dat de boederij thins te klein
was om drie gezinnen te onderhouden, ging hij in de eerste jaren van zijn
huwelijk op de grote boerderij van de familie Van den Hoven in
Blankenberg te Cadier en Keer werken. Van hier ging hij elke dag met
paard en wagen melk venten in Maastricht. Hij inaakte lange dagen en
ging clan ook nog te voet been en terug. Achter zijn huis had Zjang nog
een grote tuin die zoveel opbracht dat hij het grootste deel van de oogst
verkocht aan Waalse handelaren die ook bij andere boerderijen kochten.
In de zomer vooral sla en in de winter veldsla, spruiten, selderij en prei.
Ook werd er fruit verkocht op de veiling en op de markt in Maastricht. In
1920 kreeg Zjang een butt als tuinman bij de paters Dominicanen in
Rijckholt die veel beter te combineren was met zijn moestuin en
groentehandel. Zijn werkdag begon oin half negen met een mis bij de
paters, waarna er koffie werd gedronken alvorens aan het werk te gaan in
de grote kloostertuin. Behalve de siertuin was er een grote groente- en
fruittuin. Hier leerde Zjang ook de aardbeienteelt kennen die in onze
contreien eigenlijk pas na de oorlog op gang kwam. Waarschijnlijk
hadden de Franse paters de aardbei meegebracht uit Frankrijk.
Bij Zjang thuis werd er ook gekaart met onder anderen oom Mies,
Zjangske van Kleuske (Dupont) en de Witte (Zjang Frambach). In 1932
gingen zo'n 60 paters en broeders terug naar Frankrijk, onder andere naar
Lyon. Fen zoon van Zjang en Megritsje (broeder Willem) ging mee. Het
afscheid viel Zjang maar vooral Megritsje niet mee. Voor Zjang zou het
vertrek van de paters ook het einde betekenen van zijn mooie baan. Tot
1935 zou hij er nog blijven werken voor de zes achterblijvende paters.
Daarna was het afgelopen. Wel mocht hij de grote tuin achter het klooster
in gebruik houden. Zjang besloot nu maar om zelfstandig te worden en
zich helemaal te gaan toeleggen op de teelt en verkoop van groenten en
fruit. Van het geld dat hij intussen thuis had geerfd, kocht hij een
boomgaard achter zijn huis en tuin, samen 1 hectare groot. Hier teelde hij
op grote schaal groenten en fruit maar vooral bessen en aardbeien,
waardoor zijn opbrengst behoorlijk steeg.
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De tuin van de paters Dominicanen toen Zjang daar werkte.

Nederlandse paters en broeders die in 1932 met hun Franse collega's naar
Franknjk trokken. Middelste nj 3e van links: Willem, zoon van Zjang en Megritsje,
middelste nj 2e van rechts: Math Wolfs (van Kleur).

150

Een deel ging naar de markt en de veiling, het meeste werd echter aan huis
verkocht. Ook had hij nog wat vee: een paar koeien, varkens, biggen
veel kippen. Verder had hij nog een paar hectare land gepacht waar hij
granen en bieten verbouwde. Hoewel de jaren dertig voor iedereen
moei I ijk waren, zeker met zo'n groot gezin, sloegen Zjang en Megritsje
zich er goed doorheen. Megritsje hield altijd de moed er in en zorgde dat
het voor iedereen altijd prettig was om thuis te komen. Ze had een hart
van goud en was geliefd bij buren en iedereen die haar kende. Na de
crisisjaren kwam de oorlog die weer voor nieuwe problemen zorgde. Het
vee moest worden aangemeld en voor het grootste deel aan de bezetter
geleverd worden. Natuurlijk werd daar wel lets op gevonden al was dat
niet zonder gevaar. Als een koe bijvoorbeeld twee kalveren kreeg, werd er
een aangemeld en het andere in een verborgen stal gezet tot er genoeg

1950. Megritsje en haarjongste dochter Corrie op weg naar de kerk.
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vlees aan zat om te slachten. Het was te riskant om het lang in de stal te
houden. Jansseke (de slachter) kwam dan in alle stilte in de donkere uren
om het kalf illegaal te slachten en te verwerken (sjtokkere). Als beloning
kreeg hij clan een mooi stuk vlees mee en het vet dat hij verkocht. Grote
schrik bij Megritsje toen men haar kwam vertellen dat iernand Jansseke
gezien had met het vet van het kalf onder zijn jas terwijI hij niet in de
gaten had dat de staart achter hem aan slingerde. Dagen zat.de sehrik er
bij haar in maar gelukkig is deze informatie niet bij de verkeerde personen
terechtgekomen. Een andere manier om de CCD (crisis controledienst) Urn
de tuin te leiden, met de bedoeling steeds een mooi stuk vlees in huis te
hebben, ging als volgt. Als er bijvoorbeeld drie "sjutitelinge" (big van 35

Het huis dat gebouwd werd op de plek wear het geboortehuis van Zjang
stond.
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tot 50 kilo) in de stal waren, die waren aangemeld, werd er na verloop van
tijd het flinkste geslacht. Zjef Olislagers (veehandelaar) zorgde dan voor
een nieuwe kleine "sjuiiteling" zodat toch het aangegeven aantal in de stal

Een ander probleem in de oorlog was dat jongemannen, die volgens
de bezetter thuis gemist konden worden, opgeroepen werden om
Duitsland te gaan werken. Dat was nodig om de Duitse mannen die naar
het front waren gestuurd te vervangen. Zoon Bart, 24 jaar oud, en bang om
naar Duitsland te worden gestuurd, vond in 1942 een onderduikadres bij

de Zusters van het Arnie kindje Jezus aan de Boschstraat in Maastricht.
Lyjo en Huber, die inmiddels samen een hoveniersbedrijf waren
begonnen, waren bang naar Duitsland te worden gestuurd omdat de
bezetter vond dat voedselproductie belangrijker dan sierteelt was. Lyjo
werd door het hoofd der school Van den Donk, die ook nog een
agentschap van de Boerenleenbank had, aangesteld als boekhouder-
kassier, waardoor hij niet naar Duitsland hoefde. Huber kreeg bij de
Zusters Onder de Bogen in Rijckholt een baan als tuinman, waardoor hij
ook niet weg hoefde. Toen de oorlog eindelijk voorbij was, kwam voor

Januari 1998. Achter v.I.n.r. Wenda (vrouw van Pierre), Corrie. Voor v.I.n.r.

Fien, Pierre, Jeanne, Huber.
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Zjang en Megritsje de zwaarste beproeving. Hun zoon Bart was op 15
september 1944, de dag na de bevrijding van Maastricht, terwijl het nog
heel onveilig was in de omgeving, verteerd door heimwee, te voetInaar
huis gekomen. In Rijckholt werd hij door zijn ouders met blijdschap
begroet. Bart had van de zusters een brief meegekregen voor de familie
Duijssens in Sint-Geertruid. Deze brief was van een familielid van dc
farnilie Duijssens dat ook in Maastricht was ondergedoken. In de brief
stolid dat het goed met hem ging en dat hij over enkele dagen thuis zou
komen. Bart had de zusters beloofd deze brief zo snel mogelijk in Sint-
Geertruid te bezorgen. De morgen na zijn thuiskomst vertrok Bart al vroeg
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Bart

te voet door het bos naar Sint-Geertruid. Hij bezorgde de brief bij de
fam i lie Duijssens, die erg blij was met het goede nieuws. Bart dronk nog
een kop koffie en ging daarna meteen terug omdat hij zijn moeder beloofd
had voor het middageten thuis te zijn. Hij zou echter nooit thuiskomen.
Zijn lichaam werd dezelfde middag nog in de Schone Grubbe gevonden.
Hij was door Amerikaanse soldaten die het bos uitkamden doodgeschoten
omdat ze hem voor een Duitse soldaat aanzagen. Verslagenheid heerste er
niet alleen bij de familie Schrijnemaekers maar in heel Rijckholt en
Gronsveld. Na de rouwperiode zei Zjang: "Ich sjej oet met werke." Hij
was net 68 geworden. De kinderen, behalve Corrie, waren de deur uit en
hij had er ook geen zin meer in. Het vee werd verkocht en het gepachte
land teruggegeven. Aileen in de tuin en de boomgaard achter zijn huis
bleef hij nog werken. Gelukkig beleefden Zjang en Megritsje nog enige
mooie jaren. De kinderen maakten het allemaal goed zodat Zjang en
Megritsje van een zorgeloze oude dag konden genieten. Zjang overleed op
8 juli 1952, Megritsje op 3 november 1955.

Wallie van de Weerdt
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1.
StreeKmuseurn

Wat maog 't zien ?

Het afgebeelde voorwerp nit ons vorige nummer is een riekje om
suikerbieten te rooien. De reactie van Jean Wouters uit Margraten was een
van de goede. Hij schrijft: "Vroeger moesten bieten met de hand gerooid
worden en bij voederbieten ging dit vrij gemakkelijk omdat die voor
driekwart boven de grond groeien. Bij suikerbieten is dit net andersom.
Deze groeien voor driekwart in de grond. Men kon deze bieten niet met de
hand rooien. Men moest dan dit riekje gebruiken en de biet uit de grond
wippen. Ikzelf heb nog met dit riekje gerooid in Rijckholt. De
dwarsuitsteeksels dienden om het riekje met de voet in de grond te
drukken. In de jaren vijftig zijn de eerste bietenrooimachines gekomen. De
bietenkragen die vroeger dienden als veevoer, worden rnomenteel
grotendeels op het land "verhakseld" en dienen als groenbemesting".

Er waren echter meer correcte reacties. Na loting werd Harie Beckers uit
Mheer winnaar. Hij ontvangt van onze sectie een suikertaart.
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We hebben weer een nieuw voorwerp. Reacties naar Postbus 36, 6247 ZG
te Gronsveld of in de brievenbus van Rijksweg 92 te Gronsveld.

John van de Weerdt
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Natuur

Rariteiten

Kerkuiten

Ruim 15 jaar geleden waren er nog maar drie broedparen kerkuilen in
Zu id-Limburg. Onderzoek had aangetoond dat een gebrek aan geschikte
broedlocaties een van de hoofdoorzaken van de achteruitgang was. Dit
was aanleiding voor de sectie Natuur om samen met Stichting
Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) in Gronsveld en
omstreken een nestkastenproject te starten. Veelvoormalige
broedlocaties, zoals kerktorens, schuren en zolders in grote oude
gebouwen, waren niet meer toegankelijk. Uilengaten waren gedicht, veelal
om duiven met at hun overlast te weren. De kerkuil bleek onvoldoende in
staat zich aan de gewijzigde situatie aan te passen. In totaal !leen IKL in
Limburg zo'n 1000 nestkasten geplaatst. In Gronsveld, Rijckholt en
Eijsden heeft de Sectie Natuur in 12 zorgvuldig geselecteerde gebouwen
nestkasten geplaatst. Al die jaren hebben wij nauwelijks een succes
kunnen boeken. Wel werden zo nu en dan kerkuilen gezien, en een enkele
keer troffen we in de buurt van een nestkast braakballen aan.
Toch wist het kerkuilenbestand zich langzaam weer een beetje te
herstellen. Eerst in Noord- en Midden-Limburg, later ook in Zuid-
Limburg. In Zuid-Limburg bedroeg in 1997 het aantal broedsels inmiddels
12 en er wercl twee keer een tweede broedsel gemeld. Nog geen grote
aantallen. maar kornend van bijna niets, toch al een respectabele stijging.
Ook het aantal waarnemingen in Gronsveld en omstreken steeg (zie
(irueles dec.1998 "Rariteiten") maar een broedgeval mochten we nog niet
in onze nestkasten aantreffen. In 1998 zette de groei door maar weer geen
resultaat in onze kasten. Wel steeds nicer waarnemingen waardoor we er
zo stilaan van overtuigd raakten dat het nu wel eens bij ons kon gaan
gebeuren. Vann it Hoeve Waterrijk bereikten ons sinds januari steeds
vaker berichten dat kerkuilen baltsgedrag vertoonden. Ook aan de andere
kant van het dorp werden kerkuilen gezien. Frans van de Weerdt zag op
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27 februari een kerkuil in de buurt van de molen. Helaas werd 4 dagen
later op dezelfde locatie een uil dood aangetroffen. Zoals zo vaak, was
ook deze een slachtoffer van het verkeer. Gedurende het gehele voorjaar
bleven de waarnemingen toenemen. Zo ook in de schuur van Zjir
Goessens, Rijksweg 164. Wij waren overtuigd van een broedgeval, maar
een bevestiging bleef uit. Onze hoop vervloog helemaal toen we op 23
jun i hoorden dat er twee dode kerkuilen in een torenkamer van kasteel
Rijckholt waren gevonden. Het bleek dat beide uilen de hongerdood waren
gestorven. Op zoek naar geschikte broedgelegenheid waren ze via een
stukje loszittend gaas achter het torenuurwerk in de toren terecht gekomen
en via een spleet tussen vloer en muur een etage lager. De weg terug
hebben ze niet meer kunnen vinden. De dode uilen hebben we voor nader
onderzoek opgestuurd. Het bleek inderdaad dat het een mannetje en een
vrouwtje was. Na de trieste vondst in kasteel Rijckholt zijn we bij de
familie Struyker Boedier op Waterrijk gaan informeren naar de stand van
zaken aldaar. We vernamen dat het er al enkele weken erg stil was. Geen
braakballen nicer, geen nieuwe uitwerpselen meer. Niets meer!
Toen we de hoop bijna hadden opgegeven ontdekten we een verse
braakbal en na een korte zoektocht over de spanten ontdekten we een
kerkuil. Er was dus nog hoop. Over dit relaas hebben we vervolgens Zjir
Goessens ingelicht en ook hij had gemerkt dat het de laatste weken erg
rustig was geweest. Na een paar dagen liet Zjir weten dat hij zijn
niemsgierigheid niet nicer had kunnen bedwingen en naar de nestkast in
zijn schuur was geklommen. En daar zaten ze dan: vier jonge kerkuilen,
zo groot als een flinke vuist!
Eindelijk! Nadien hebben we enkele avonden in de buurt van de schuur
post gevat en diverse keren het ouderpaar zien af en aanvliegen. Tijdens
de vakantie zijn de uilen, zonder dat we het hebben kunnen waarnemen,
uitgevlogen. Helaas werden binnen enkele weken in en bij de schuur twee
jonge uilen in zo'n slechte conditie aangetroffen dat ze korte tijd later
stierven. Nadien werden om en nabij de schuur van Zjir nog diverse keren
uilen gezien.
Ook heeft een van de kerkuilen de nestkast bij de familie Marcelissen,
Rijksweg 174 ontdekt. Deze nestplaats hadden we enkele maanden eerder
in de schuur geplaatst. Ze werd zeer regelmatig als roestplaats gebruikt.
Niet alleen in Gronsveld hadden we succes. In een door ons geplaatste
kast in een schuur aan de Kapelkesstraat in Eijsden vlogen vier jongen uit,
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en ook in een kast te Banholt van het IVN, afdeling Margraten wist een
paartje kerkuilen vier jongen groot te brengen. Als de ontwikkelingen zich
zo voortzetten, is dit het laatste relaas over kerkuilen in ons inmidde1s
traditioneel rariteitenartikel. De kerkuil is dan immers geen rariteit meer
en we hebben ons doel bereikt!

De twee dode kerkuiltjes van kasteel Rijckholt

Steenuilen

Ook de steenuil was eens een zeer algemene broedvogel van het
Limburgse heuvelland. Met het verdwijnen van vele
hoogstamboomgaarden en oude bomen in erfscheidingen, zoals
knotwilgen en essen verdwenen ook de favoriete broedbomen van de
steenuil. Om de steenuil tegemoet te komen werd in het mergelland in
1997 begonnen met het plaatsen van nestkastem Ook de Sectie Natuur
heeft aan dit project meegewerkt. Enkele bezitters van
hoogstamboomgaarden hebben op eigen initiatief kasten geplaatst. In tien
kasten die door ons geplaatst zijn, zijn de afgelopen twee seizoenen heel
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wat jonge vogels uitgebroed. Maar geen steenuiltjes. Vrijwel steeds waren
de kasten bezet door koolmezen en een enkele keer door een spreeuw. In
twee kasten troffen we braakballen van de steenuil aan. Een broedgeval
mochten we nog niet begroeten. Meer geluk had Zjof Pittie. Hij is een van
degenen die op eigen initiatief een kast heeft opgehangen. Niet lang
daarna was ze reeds bewoond. Het juiste aantal uitgevlogen jongen is Met
bekend maar het moeten er ten minste drie geweest zijn. De avond dat we
de kast gingen inspecteren waren de jongen net uitgevlogen. Van
uitvliegen kan men eigenlijk niet spreken. De jongen springen naar
beneden en lopen naar een dichtbij zijnde boom. Vervolgens klimmen ze
langs de stam omhoog en gaan op een beschutte plek zitten wachten totdat
een van de ouders met voedsel arriveert. Zo verspreiden de jonge uilen
zich over een aantal bomen waardoor hun overlevingskans toeneemt. Een

Steenuiltje klimt omhoog tangs een kersenboom
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jong uiltje hebben we nog kunnen betrappen toen hij of zij verwoede
pogingen ondernam om langs de stam omhoog te klimmen. Wat overigens
nog opviel, was dat het uiltje enorm stonk en vol vliegen zat.

Sovon-onderzoek

Dit jaar hebben we ook onze bijdrage geleverd aan een landelijk project.
De Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON) heeft in
1979 de eerste atlas van Nederlandse broedvogels uitgegeven. In 2001
verschijnt een nieuwe uitgave. Wij werden door SOVON gevraagd een
aantal vierkante kilometers op broedvogels te onderzoeken. Ons
onderzoeksgebied strekte zich uit vanaf de molen zuidwaarts langs de
bosrand tot aan "De Knuvelkes". Vandaar westwaarts tot aan de Maas en
vervolgens in noordelijke richting tot de Pietersplas en zo weer oostwaarts
richting molen.
Behalve de algemene soorten werden ook enkele bijzondere
broedvogelsoorten waargenomen. In het voorjaar nog meldden diverse
media ,dat de nachtegaal in Limburg verdwenen was. Verheugd waren we
net de vaststelling van een zeer waarschijnlijk broedgeval bij Kobbes.
100 % zekerheid hebben we niet gekregen, want daarvoor is de vondst van
een nest met jongen nodig of een waarneming van oudervogels die de pas
uitgevlogen jongen voeren. Dit blijkt bij nachtegalen een onmogelijke
opgave te zijn. We hebben diverse malen de nachtegaal ter plaatse horen
zingen, we hebben hem zelfs zien zingen en we hebben van minstens vier
andere waarnemers meldingen over deze nachtegaal op deze locatie
gekregen. De diverse waarnemingen zijn verspreid over een periode van
zes tot zeven weken. Op basis van al deze gegevens mag de nachtegaal als
broedvogel geteld worden.
In Klokke Roeland, of Europapark zo u wilt, troffen we een kleine
broedkolonie appelvinken aan. Waarsehijnlijk is het door Jos Goessen op
13 mei in de Schijfstraat gevonden exemplaar afkomstig trit deze kolonie.
Verder viel tijdens de inventarisatie op dat het aantal geelgorzen flink is
toegenomen en dat de kramsvogel als broedvogel sterk achteruit gaat. Het
verdwijnen van de hoogstamboomgaarden eist ook bier zijn to!. Leuk was
wel de aanwezigheid van enkele paartjes kwartels op Sint-Amandus. Guus
Buise was zo fortuinlijk om gedurende bet voorjaar meerdere malen de
draaihals in zijn tuin op bezoek te hebben. Helaas hebben we net kunnen
vaststellen dat het om een broedgeval ging.
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We.spendief

U ziet dat wij tijdens zo'n inventarisatie ook afhankelijk zijn van
meldingen die we van anderen ontvangen. Zo waren wij bijzonder blij met
een melding van Jean Vliegen. Vanuit zijn huis aan "De Wyjert" zag hij
regelmatig een paartje wespendieven in het weiland neerstrijken. De
wespendief wordt gemakkelijk verward met de buizerd. De beschrijving
die Jean gaf liet geen twijfel. We gingen kijken. Het was meteen mak!
Toen we achterom kwamen vloog een wespendief met een wespenraat in
zijn klauwen op. Even later zagen we nog een tweede exemplaar hoog in
de lucht zweven. Bij nader onderzoek in het weiland bleek dat de wespen-
dieven in de bodem een groot wespennest ontdekt hadden. Dagelijks
kwamen ze bier hun portie vers wespenbroed halen. Hierbij groeven ze
soms zo diep dat ze helemaal in de grond verdwenen. Blijkbaar hebben ze
daarbij geen last van de tientallen wespen die hen tijdens hun
"plundering" belagen. Wespendieven leven niet uitsluitend van
wespenbroed. Ook kleine zoogdieren, hagedissen en kikkers staan op hun
menu. Maar wespenbroed heeft hun voorkeur. Bij ons tweede bezoek
zagen we de wespendieven weer. We hebben ze lange tijd boven "De
Wyjert" zien zweven. Op een gegeven moment, nadat ze op thermiek
voldoende hoogte hadden gewonnen, zeilden ze in zuid-oostelijke richting
(rand Savelsbos) naar beneden. De mogelijkheid bestond dus dat de
wespendieven daar broedden. Bij mijn weten zou dat voor het eerst zijn.
Later ben ik op de plek waar ze hun nest moesten hebben nog enkele
keren op onderzoek uitgegaan. Meerdere malen heb ik de oudervogels het
bos zien induiken en bedelende jongen kunnen horen, maar de nestboom
kon ik toen niet vinden. Nadat de bladeren van de bomen waren, ben ik
opnieuw op zoek gegaan naar de nestboom en toen had ik nicer succes. lk
ben benieuwd of deze wespendieven, na terugkomst uit hun Afrikaans
winterkwartier, weer hetzelfde nest gaan gebruiken. (Wespendieven
maken vele jaren gebruik van hetzelfde nest). Als dit ook hier het geval is,
zou dit een blijvende verrijking van onze broedvogelstand zijn.

Zijdeachtige beurszwam

Van Elise en Bertine van Caldenborgh kregen we een uitvoerige
beschrijving van de zijdeachtige beurszwam die ze op een van hun
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Zijdeachtige beurszwam

wandelingen in het Savelsbos ontdekten. (Zie foto).
De zijdeachtige beurszwam is een in Nederland uiterst zeldzame soort.
Daarbij komt dat de groeiplaats ongewoon is. Ze groeit namelijk op
loofbomen, zoals iepen en essen, op plaatsen waar een vermolmde tak is
afgebroken. Vaak zitten die plaatsen op enkele meters hoogte. Dus als de
zwammen er al zijn, zijn ze nog moeilijk te vinden ook. De dames Van
Caldenborgh hadden geluk. De groeiplaats van de gevonden zijdeachtige
beurszwarnmen zat aan de voet van een vermolmde stain, naast een
voetpad. Net is begrijpelijk dat deze zwammen de aandacht trokken want
him hoed heeft een diameter van 15 tot 20 centimeter."

Merian.s.borstel

Wie heeft er ooit gehoord van een meriansborstel? 1k tot voor kort nog
nooit. Op 30 september belde Zjef Notermans, Stationstraat 51, met de
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melding dat hij een bijzondere rips had gevonden. Althans hij was van
mening dat ze wel bijzonder moest zijn, want hij, inmiddels 70 jaar, had in
zijn leven al heel vat rupsen gezien, maar zo'n exemplaar nog nooit.
Zoals hij de rups beschreef, lange haren en een pijltje op het achterlijf,
vermoedde ik dat het om een pijlstaartsoort moest gaan Enkele minuten
later kreeg ik de rups thuis gebracht. Ook ik had nog nooit zo'n rups, van
zo'n uitzonderlijke schoonheid, gezien. Met de zacht groen-gele

Meriansborstel

basiskleur, de zwarte dwarsbanden, de vele lange witte haren en op Net
achterlijf geen pijlstaart maar een rode kwast is het een prachtige
verschijning. Na enkele foto's genomen te hebben, heb ik het beestje weer
de vrijheid gegeven. Diverse boeken heb ik er op na moeten slaan eer ik
een afbeelding van de rups ontdekte en toen pas wist ik welke soort het
was. De Meriansborstel behoort tot de familie van de plakkers. Dit is een
nachtvlinderfamilie van kleine tot matig grote, sterk behaarde vlinders,
die geen ontwikkelde monddelen hebben en zich als vlinder dus niet
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kunnen voeden. De wijfjes zijn slechte vliegers en van sommige soorten
ontbreken de vleugels zelfs geheel. Bijvoorbeeld van de witvlakViinder of
zonderling. (zie Grueles jaargang 1988 nr.4 blz.182) Overigens is\
vermeldenswaard dat op 17 april Janna Segers tijdens een
insectenzoektocht van Grueles Jeugdnatuur zo'n vleugelloos vrouwtje van
de witvlakvlinder wist te vangen. De eieren worden in groepen afgezet en
aan elkaar geplakt met een kleefstof. De rupsen zijn opvallend behaard.
De Meriansborstel is in Nederland en Belgie geen zeldzame soort maar
zeker niet algemeen. De laatste jaren lijkt de soort echter toe te nemen.
Tot de voedselplanten van de rups behoren vele loofbomen, maar vooral
eiken. De vliegtijd van de soort duurt van april tot juni. De rupsen
overwinteren als pop in een harige, gele cocon. Opvallend is ook dat de
van origine witte tot lichtgrijze vlinders de laatste jaren steeds meer
evolueren van grijze tot donkergrijze vlinders. Wat ik niet heb kunnen
achterhalen is de herkomst van de naam meriansborstel. Het woord borstel
zal duiden op de vele en lange haren van de rups. Maar wat betekent
merian(s)? Wie het weet mag het zeggen. 1k laat me graag informeren!

Flub. Reumers
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Foto

± 1940. Fie Caelen (links) en Martha Reintjens
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Gezien
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Als je in Rijckholt op zoek gaat naar Rijksweg 214, zul je waarschijnlijk
vreemd opkijken omdat dit nummer Met op deze weg is. Voor nummer 214
zul je " 't Sjtegske" in moeten gaan. In september 1989 kochten Tiny
Prikken en Nico Heidenrath dit huis van de familie Sangen en werden zo
de nieuwe bewoners. Dat de postbodes dit adres ook niet weten te vinden
ondervindt butirman Jean Spronck wanneer hij zijn brievenbus leeg maakt.
Geregeld ligt bier de post voor Tiny en Nico.

Tegen de voorgevel van bun Inds hangt een uit klei gebakken bord met het
opschrift "De lollige gats". Dit bord heeft lang aan de gevel van Jean
gehangen. Als dank voor de vele gezellige avonden heeft Jean het aan Tiny
en Nico gegeven.

Het huis dateert waarschijnlijk uit het midden van de 19e eeuw. De eerste
bewoners waren Christiaan Wolfs en Cornelia Boheur. Daarna werd het
eigendom van hun dochter Maria, getrouwd met Willem Purnot. Na de
dood van Willem bleven zijn twee ongetrouwde doehters. Nel en Berb er
wonen. Vervolgens restaureerde Joseph Purnot, weduwnaar van Gertruida
Doumen midden jaren vijftig het huis en ging er wonen met zijn dochter
Carolien en kleinzoon Jo. Carolien verkocht het huis in 1979 aan Jan en
Annemie van Caldenborgh. Enige jaren daarna verkochten zij het huis
weer door aan de familie Sangen. Zo zijn alle bewoners genoemd die op dit
adres gewoond hebben.

Het volgende "boerenhuis" heeft, zoals u kunt zien, ook een mooie
binnenplaats.

Sjef Cans
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Historic

Een priesterkoor met een beeldverhaal.

Enkele notities bij de lanibrisering van het priesterkoor in de Sint-
Martinuskerk

Het beeldverhaal in het schip van onze kerk, de kruisweg, is de meeste
parochianen wel bekend. De "staties" werden vroeger regelmatig "gebejd",
nu alleen nog op Goede Vrijdag; maar veel kerkgangers zullen in verloren
momenten wel eens hun ogen laten dwalen langs de 14 episodes uit de
I ijclensweg. Overigens, Gronsveld heeft een opmerkelijk tegendraadse
kruisweg. Jezus begint zijn kruisdraging, tegen de standaardregel in, aan de
rechterzijwand (zuid) en eindigt zijn lijdensweg links.
Maar ook het priesterkoor heeft een beeldverhaal. Dit staat op de, letterlijk
en figuurlijk, vrij duistere lambrisering tegen de zijwanden aldaar. Acht
hoofdpanelen en tien bovenpanelen tonen voorwerpen en personen die iets
vertellen of voorstellen. Het is de moeite waard het "hoe en wat" van deze
afbeeldingen eens na te speuren en de symbolische betekenis daarvan nader
te duiden. Chic gezegd beet dat een iconografische (beeldbeschrijvende)
studie.
Volgens de monumentenbeschrijving dateert de lambrisering uit 1812 en is
ze gemaakt van gips op eikenhout; het stuc-relief is beschilderd in
houtkleur, geaccentueerd met zwart en gond. In hoogte sluit de
lambrisering aan bij de deuren en bovendeurstukken links en rechts van het
hoofdaltaar. Dat altaar en die prachtig bewerkte deuren waren 100 jaar
eerder geplaatst bij de grote herbouw van de kerk, na de verwoestingen in
de 80-jarige oorlog. De lambrisering is aan beide kanten verdeeld in vijf
vlakken. Een vlak wordt ingenomen door sacristiedeur en toreningang; er
resten dus aan beide zijden vier deurhoge panelen en daarboven vijf
bovenpanelen.
leder vlak heeft boven de plint een basispaneel met guirlande en daarboven
tot deurhoogte het hoofdpaneel. We zien daarin steeds een aantal
voorwerpen, gevormd in stuc, bijeengehouden door een breed lint, dat aan
de bovenzijde is bevestigd met een grote strik. Zo'n bundel voorwerpen
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aan de wand heet "trofee", dat wil zeggen een zegeteken dat men ophing na
het behalen van een overwinning; dus meestal oorlogs- of jachttrofeeen.
Flier op het koor zijn het echter zegetekenen als uiting van de overwinning
van het Christelijk geloof. Boven de trofee bevindt zich nog een
bovenpaneel. Daarin staat, binnen een ruitvormig patroon, een medallion
met het borstbeeld van een heilige. Deze bovenpanelen zijn een
voortzetting van de bovendeurstukken naast het hoofdaltaar, waar onder
het Mariabeeld in een fraai monogram in gouden letters staat geschreven S

(ancta) MAR(i)A en onder Sint-Martinus in een monogram de letters S.M.
Bij nadere beschouwing van de trofeeen en medaillonportretten blijkt dat
we de atbeeldingen links en rechts gekoppeld moeten zien. De twee
voorste trofeeen vanuit de kerk gezien zijn zegetekenen uit het Oude
Testament. De vier volgende (twee aan beide zijden) bezingen de zege van
het Christelijk geloof en de twee laatste zijn passie-trofeeen, dus uit het
Nieuwe Testament. Het beeklverhaal van de acht trofeeen begint dus bij

een voorloper van Christus lilt het Oude Testament, wont dan in vier
panelen de glorie van het Christendom en noteert in de laatste taferelen dat
die overwinning alleen mogelijk werd dankzij Jesus' lijdensweg en
kruisdood. Daarom staan boven die laatste twee trofeeen ook Christus en
Maria in het bovenpaneel. De vier voorste medaillons (boven Oude
Testament en deuren) tonen de vier westerse kerkvaders en boven de vier
panelen van het Christelijk geloof staan de vier evangelisten.

We zullen nu de trofeeen en medaillons een voor een bespreken. De twee
Oud-Testamentische trofeeen verwijzen allebei naar Mozes. Die geldt,
naast koning David, als de meest markante voorganger van Christus. Op
het rechterpaneel (R-1) staan centraal de twee stenen tafelen met de tien
geboden. Het bock dat de bovenste tafel gedeeltelijk bedekt staat voor de
wetboeken die Mozes op basis van deze tien geboden schreef. Rechts
boven ziet men de Menora, de gouden zevenartnige kandelaar, die Mozes
tijdens de uittocht nit Egypte liet vervaardigen. (Exodus 37: 17-24). Zeven
was voor de Joden het heilig getal bij uitstek, symbool van volmaaktheid.
De andere diagonaal toont ons een staak met een goudkleurige slang. Toen
tijdens de jarenlange trektocht door de woestijn de Joden ongeduldig
werden en begonnen te morren, strafte God "zijn yolk" met een
slangenplaag (Numeri 21: 4-9). Mozes liet toen een koperen slang
vervaardigen en plaatsen op een hoge staak. Degene die daarnaar keek,
werd genezen van de slangenbeten. Als sinds oeroucle tijden staat de slang,
vanwege zijn jaarlijks vervellen, als symbool voor nieuw leven. Dit beeld
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van de slang aan het (kruis)hout is een duidelijke verwijzing naar onze
verlossing door Christus aan het kruis.
Het wierookvat beneden verwijst waarschijnlijk naar de "geurige wierook"
die de Joden op Gods bevel dagelijks moesten ontsteken bij de tempeltent
(Exodus 30: 34-36). Het wierookvat ziet men soms ook als het attribuut
van Aaron, de oudere broer van Mozes en hogepriester van de Joden
tijdens de uittocht nit Egypte. Minder duidelijk is de betekenis van de twee
staven achter de stenen tafelen, die links goudkleurig ontvlammen of
opbloeien. Zijn het fakkels, dan symboliseren ze de brandoffers die de
Joden dagelijks moesten brengen. Ziet men het als twee staven die
opbloeien (blad krijgen), dan staan ze voor de twee broers Mozes en Aaron
die de goddelijke opdracht kregen het Joodse yolk uit Egypte weg te
voeren.
De linkertrofee (L-I) is een nagenoeg letterlijke verbeelding van passages
nit Mozes' bock Exodus. Hij beschrijft in hoofdstuk 37 hoe zijn kunstenaar
Besalel "de ark van acaciahout (maakte), twee en een halve el fang,
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anderhalve el breed en anderhalve el hoog. Hij bekleedde haar van binnen
en van buiten met zuiver goud en maakte er loofwerk van goud omheen.
Hij goot er vier gouden krammen voor, twee krammen dus aan iedere kant.
I Iij maakte handbomen van acaciabout, die hij met goud besloeg. Die
liandbomen stak hij door de krammen aan weerskanten van de ark om
daarmee de ark te dragen" (Exodus 37: 1-5). Daarna volgt de beschrijving
van de deksel met de twee gevleugelde cherubijnen (engelen) en "het
vaatwerk (....) van zuiver goud, de schotels, kannen, schalen en bekers,
waarmee men de plengoffers brengt" (Exodus 37:16)
Dit al les staat zo verbeeld op deze trofee. Centraal de Ark des Verbonds
met op de deksel de twee cherubijnen. De twee draagstokken (handbomen)
staan diagonaal daar achter. Een grote schaal is half verscholen onder de
ark en een grote en kleine schenkkan hangen middenboven en beneden.

Onderaan ook bier een wierookvat, met _de betekenissen als hierboven
geschetst. Het nicest opvallend in deze trofee is de gouden cirkel met
stralenkrans tussen de twee cherubijnen. Dat stelt Gods openbaring voor,
opgeschreven en bewaard in de Ark des Verbonds. Ook dit is een letterlijke
verbeelding van een Exodus-citaat. Toen God namelijk Mozes de opdracht
gaf de Ark des Verbonds te bouwen zei hij: "Leg dan het verzoendeksel
boven op de ark, en de verbondswet die ik u geven zal, ern. Daar zal ik mij
aan u openbaren en boven bet verzoendeksel tussen de twee cherubijnen,
die op de Ark des Verbonds staat, zal ik alles mededelen, wat ik voor de
Israelieten heb te bevelen." (Exodus 25: 21-22)

Boven deze twee trofeeen en beide deuren staan in de medallions
uitgebeeld de vier westerse kerkvaders, de vormgevers van onze leer en
liturgie. Rechts, boven de stenen-tafel-trofee (R-I) zien we de gem ijterde
Sint-Augustinus. Hij leefde rond 400 en was bisschop van Hippo in Noord-
Afrika. Zijn attribuut is een vlammend hart, doorboord met een pijl. Dit
slaat op een bekend citaat nit zijn veelgelezen bock de "Belijdenissen".
Boven de sacristiedeur (R-deur) staat Sint-Ambrosius, al voOr 400 bisschop
van Milaan; dus ook hij met mijter. Zijn attribuut is een bijenkorf. De
legende vertelt dat, toen hij nog in de wieg lag, een bijenzwerm op zijn
I ppen neerstreek. Zijn vader zag dat als een voorteken van heiligheid. Aan

R4 R-D
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R-2

misschien een verwijzing naar bet doopsel. De twee gekruiste kaarsen
achter de obelisk zijn ofwel devotiesymbolen of ze staan voor Blasius die
in onze kerk vereerd werd. Nog steeds staat in onze kerk een oud beeld, dat
via een later toegevoegde mijter en bisschopsstaf tot Sint-Blasius werd
omgedoopt.
De derde trofee rechts (R-3) verwijst duidelijk naar onze kerkpatroon Sint-
Martinus. Het embleem op de staflinksboven toont Martinus te paard, die
de belft van zijn mantel aan een bedelaar schenkt. Een volledig identiek
exemplaar staat boven op de processiestaf van onze kerk die ongebruikt in
de sacristiekast staat. Centraal staat in deze trofee een groot evangelieboek,
een verwijzing naar bet evangelic van Lucas, wiens portret we zien in het
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de overkant boven de trofee van de Ark des Verbonds (L-1) staat de
kerkvader Hieronytnus. Ook hij leefde rond 400, niet als bisschop maar als
geleerde kluizenaar in de woestijn en later in Bethlehem. Diverse keren is
hij overigens naar Rome geroepen om de Paus te adviseren. Hij moet
genoegen nemen met een nimbus boven zijn hoofd. Hij wordt bier
afgebeeld als kluizenaar met ontbloot bovenlijf en met een leeuw aan zijn

zijde. Volgens zijn levensbeschrijving genas hij ooit eenhinkende leeuw,
die sindsdien als huisdier bij hem bleef. Boven de torendeur (L-deur)
troont Sint-Gregorius (rond 600). Hij is de enige westerse kerkvader die
ook paus was. Daarom draagt hij een tiara, de driedubbele pauskroon. Hij
wordt afgebeeld met een duif, symboliserend de hemelse inspiratie van de
H-Geest. Het "Gregoriaans" is naar hem genoemd omdat hij eenheid bracht

in de westerse kerkzang.

Nu volgende vier trofeeen van het Christelijk geloof. Het paneel naast de
sacristiedeur (R-2) toont centraal een kolom of obelisk met een empire-

decoratie en een kruis op de top. De betekenis hiervan is onduidelijk maar
gezien bet jaar 1812 en het karakter van de pastoor die deze trofeeen liet
aanbrengen zou het kunnen betekenen dat het kruis toch gaat zegevieren

over de keizerlijke obelisk. Later in dit artikel uitgebreider mijn
argumenten voor deze interpretatie. De mijter en de bisschopsstaf
verwijzen naar het gezag van de Luikse bisschop bier. Het kruis, kandelaar
en monstrans behoeven geen toelichting. De schenkkan beneden is
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R-3

bovenpaneel. Boven het evangelieboek staan een kelk met pateen (gouden
hostieschotel), een monstrans, een kruis en een wierookhouder. Allemaal
bekende kerkelijke gebruiksvoorwerpen. Onder het evangelieboek hangt
een bewerkte schotel met twee ampullen (schenkkannetjes voor water en
wijn) en een handbel, respectievelijk verwijzend naar handwassing-
offerande en consecratie. Twee grote, diagonaal geplaatste, zich conisch
verwijdende buizen, vormden lange tijd een raadsel voor mij. Bij nadere
observatie blijken ze aan de onderkant open te zijn. Het stellen holle pijpen
voor, dus mogelijk in uziekinstrumenten; waarschijnlijk midwinterhoorns.
Het midwinterblazen, nu nog alleen traditie in de Achterhoek, begint altijd
met Sint-Martinus en eindigt met Driekoningen. Ze zijn dus wet
toepasselijk op een Martinustrofee, maar bij inijn weten is in onze regio
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nooit op een midwinterhoorn geblazen. Misschien heeft de maker een
voorbeeld gekopieerd lilt een regio waar dit gebruik wel gangbaar was.

L-2

Aan de overzijde verwijst de tweede trofee (L-2) naar Sint-Amandus,
vermoedelijk de oorspronkelijke patroon van onze kerk. Later werd
Martinus kerkpatroon en restte voor Amandus het zijaltaar rechts (nu
Jozefaltaar). Amandus kwam, evenals Martinus lilt Frankrijk waar het
Christendom at eerder was doorgedrongen. Hij probeerde rond 650 het
Christendom tiler te prediken en is volgens een apocriefe (gedeeltelijk
gefingeerde) bisschopslijst de 17e bisschop van Maastricht. Zijn
missionering tiler in het Maasdal mislukte echter en Amandus vertrok naar
Vlaanderen waar hij wet succes had. Zijn attribuut is de slang omdat hij als
jonge monnik ooit een slang verdreef door er een kruisteken over te maken.
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We zien de slang vrij dominant in dit paneel. In het midden weer een
evangelieboek, nu van Matheus, die afgebeeld staat in het medaillon van
het bovenpaneel. Over het evangelieboek hangt een stola gedrapeerd.
Daarmee werd de diaken bekleed bij zijn wijding. Dit gaf hem onder
andere het recht het evangelie voor te lezen. Priesters droegen de stola ook,
maar dan onder het kazuifel. De kelk en ciborie (hostiekelk) verwijzen naar
de eucharistie (brood en wijn). Dit is ook de betekenis van de korenaren en
druiven. In de twee diagonalen staan een staf met flambouw en een staf met
pauskruis (kruis met drie dwarsbalken). Een wijwatervat met kwast

completeert deze trofee.

In de derde trofee links (L-3) zien we twee boeken afgebeeld. Ze verwijzen
beide naar de persoon in het medallion erboven, namelijk de evangelist

182

Johannes, herkenbaar aan de adelaar. Het bovenste opengeslagen hock stelt
waarschijnlijk zijn evangelie voor. Het grote bock in het midden, ook met
adelaar in het midden, staat dan voor zijn meest visionaire boek, de
Apocalyps of Openbaring, waarin Johannes in profetische visioenen de
triomf van de kerk openbaar maakte. Echt een thema voor een trofee. Een
kruis en twee kaarsen staan rechts boven en twee lantaarns en een
kandelaar wijzen diagonaal naar links boven. Daartussen de pausehjk tiara
(driedubbele kroon). De korenaren en druiven verwijzen ook hier naar de
eucharistic. Als afsluiting beneden een ciborie en schenkkan.

De medaillons boven deze vier trofeeen bevatten, zoals al vermeld, de vier
evangelisten. Boven R-II (naast de sacristiedeur) staat, met erg smal hoofd
en spitse baard, de evangelist Marcus. Zijn attribuut is de leeuw (hier
incompleet, zonder manen), symbool van het sterke en vorstelijke van de
door hem beschreven Jezus Christus. Daarnaast, boven R III, de evangelist
Lucas met krullenkop en krulbaard. Bij hem de stier, symbool voor
Christus als (offer)dier. Aan de overkant zien we naast de torendeur (L-II)
Matheus, met als attribuut een engel of mens, voorstellend het God/mens
zijn van Christus. Boven L-111 staat in het medaillon een jongeman zonder
baard, evenals zijn buurman vrij knullig, zonder achterhoofd. Dit is de
evangelist fohannes, vergezeld van een adelaar, Gods inspiratie
verbeeldend.

1R-11
R-111
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L-11
L-111

De laatste twee panelen zijn passie-trofeeen met als thema Jezus'lijden op
de laatste dag en diens kruisdood. Ter wille van deze volgorde beginnen
we nu links. Jezus' lijdensverhaal begon, na het laatste avondmaal, even
buiten Jerusalem in de Hof van Olijven. Judas kwam daar met Romeinse
soldaten en trawanten van de opperpriester "met lantaarnen, fakkels en
wapens" (Johannes 18:3). Op trofee L-4 hangt de lantaarn midden onder
en de fakkels en de soldatenpiek vormen de diagonalen in dit vlak. Het
zwaard verwijst naar de impulsieve daad van Petrus die bij de arrestatie
van Christi's een zwaard greep en Malchus, een knecht van de
opperpriester, een oor af sloeg. Jezus beval Petrus meteen het zwaard te
laten rusten. Na diens arrestatie volgde Petrus Jezus tot in de voorhof van
het paleis van de hogepriester KaIfas. Daar werd hij 's nachts bij het vuur
herkend waarop hij, zoals voorspeld, tot drie keer toe zijn meester
verloochende. Toen kraaide de haan (linksboven). De meeste aandacht in

deze trofee
gaat naar de geselkoloin waaraan Jezus op bevel van Pilatus werd gegeseld.
Het touw waarmee hij was vastgebonden hangt links boven aan de kolom.
De sweep en de berkenroede waarmee hij werd gegeseld zijn onder het lint
gestoken waaraan de geselkolom is opgehangen. Een groot stuk van dat
lint ontbreekt en moet gerestaureerd worden.
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L-4

De trofee aan de overzijde (R-4) vertelt het verhaal van kruisweg en
kruisdood. Centraal staat de doek van Veronica. Geen van de evangelisten
vertelt dit verhaal. Het is de legende van de "vera icoon", de ware
afbeelding van Christus' gelaat die "vero(n)ica." behield nadat ze Hem het
zweet had afgewist. De kelk kan men op twee manieren interpreteren.
ledere ter dood veroordeelde kreeg als pijnstiller een bedwelmende drank
te drinken. Ook Christus kreeg, op de berg Golgotha aangekomen, zo'n
kelk aangeboden. Marcus schrijft: "Ze gaven hem wijn te drinken, met
mirre vermengd; maar Hij nam er niet van". (Marcus 15:23). Men kan de
kelk ook zien als miskelk. Het bloed dat Christus aan het kruis offerde
wordt symbolisch opgevangen in de kelk. Zo wordt deze trofee symbool
van ons misoffer. Het kruis, de ladder, gebruikt bij kruisoprichting en
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R-4

kruisafname, het mandje met nijptang, hamer en spijkers behoeven geen
toelichting. De rietstok met spons naast de ladder wijst naar een moment
vlak voor Jezus' dood. "Een van de omstanders", zo noteert Matheus, "liep
been, nam een spons, vulde ze met azijn en gaf Hem te drinken.". (Matheus
27:48). De Ions, naast het kruis, verbeeldt wat er gebeurde na Jezus' dood.
Romeinse soldaten kwamen om de dood te bespoedigen; de lichamen
moesten namehjk voor sabbat (de volgende dag) geborgen zijn. Johannes
was nog aanwezig bij het kruis en noteert in zijn evangelic: "Toen ze bij
Jezus waren gekomen en zagen dat Hij reeds was gestorven, braken ze
Hem de benen niet. Maar een van de soldaten doorboorde met een lans zijn
zijde; en aanstonds vloeide er bloed uit en water" (Johannes 19:33-34).
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R-IV L-1V

Boven deze twee passietrofeeen zien we in de medallions rechts Maria (R-
IV) en links Christus (L-IV), beiden met een gouden stralenkrans boven
het hoofd. Bij Christus zien we ook nog een gouden wereidbol met een
kruisje bovenop. Dat verwijst naar Christus' wereldwijde zending. Tot
zover de iconografische toelichting.

Twee facetten van deze lambrisering verdienen nadere toelichting. Er is
namelijk kunsthistorisch een probleem en historisch een raadsel; beide
mogen niet onbesproken blijven. Het kunsthistorisch probleem is dat de
lambrisering dateert uit 1812, maar dat de trofeeen en basispanelen qua
vormgeving thuis horen in een vroegere periode. Hun stij1 is neo-
classicistisch, ook Lodewijk XVI geheten.en past in de periode 1770-1790.
Tegenover de ronde vormen van barok en rococo (zoals bier hoofdaltaar en
zijdeuren) bracht het neo-classicisrne toen een zekere rechtlijnigheid. Ook
de guirlande van het benedenparieel, de hoekrozetten van de trofee en de
markante strikken en draaglinten zijn typisch neo-classicistisch. Onze
robuuste geplooide strikken zijn zelfs typisch voor het Luikse neo-
classicisme. Bovendien, de trofee was een echt neo-classicistisch thema en
komt veelvuldig voor in portalen of salons van de toenmalige rijke
patriciers. Als de opdrachtgever in 1812 om trofeeen heeft gevraagd, was
de stucdecorateur bijna vanzelf aangewezen op voorbeelden nit die
voorbije periode. Het bovenpaneel echter correspondeert wel met de datum
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1812. Dat bevat typische empire-elementen, zoals de hoekornamenten met
uitwaaierende stralenkrans. Ook de kleurstelling van de hele larnbrisering
"bruin, zwart en goud" was favoriet in de periode Napoleon.
Aanvankelijk vermoedde ik dat deze trofeeen misschien vanuit een kerk of
klooster elders, onteigend tijdens de Franse Revolutie, hierheen waren
aangekocht. Het is echter bijna onmogelijk stucwerk zonder grote schade te
verwijderen of te vervoeren. Bovendien bleek steeds duidelijker dat de
trofeeen voor deze kerk en deze patroonheiligen waren gemaakt. We
mogen dus aannemen dat ze !tier ter plaatse zijn vervaardigd naar
voorbeeld van een ouder modellenboek. Voor deze theorie pleit ook het
volgende: vergelijkt men de artistieke kwaliteit van de trofeeen met die van
de medaillonportretten, dan ziet men grote verschillen. De trofeeen zijn
esthetisch over het algemeen goed in het vak geplaatst en uitgewerkt. De
medail Ions daarentegen bevatten hoofden die bijna allemaal te spits
uitvallen en vrij primitief overkomen. De stucdecorateur heeft hiervoor
kennel ijk geen voorbeeld ter beschikking gehad en bezat niet de artistieke
vaardigheid zelfstandig goede medaillonportretten te vervaardigen. Het is
ook mogelijk dat de medaillons later zijn toegevoegd en dus door iemand
anders zijn vervaardigd.
Het lweede probleem is een historisch raadsel, namelijk de vraag naar het
"wie" als vermoedelijke opdrachtgever en het "waarom" in het jaar 1812.
In de parochiearchieven is, voor zover aanwezig, niets hierover te vinden.
Toch wit ik pogen een mogelijk antwoord hierop te geven, niet bewijsbaar,
maar mijns inziens wet plausibel. Pastoor was in die tijd Christiaan
Sehrijnemaekers die deze functie vervulde van 1798 tot 1822. Hij is heel
uitgebreid beschreven door Gilles Jaspars in Grueles 8, p. 106-121. De
burgemeesterszoon Christiaan Schrijnemaekers was voor zijn benoeming
al jaren werkzaam in Gronsveld, feitelijk al vanaf zijn priesterwijding. Hij
was een trouw aanhanger van het "ancien regime" en werd dan ook in 1798
vanuit Munchen door de graaf van Gronsveld tot pastoor hier benoemd.
Christaan. de protégé (beschermeling) van de graaf was overigens ook de
favoriet van de locale bevolking. Maar hij kreeg het meteen heel moeilijk.
De Franse revolutionairen, intussen aan de macht bier, waren in fel conflict
met de kerk. Pastoor Schrijnemaekers weigerde de eed van "haat tegen het
Iwningsschap" af te leggen en moest daarom van 1798 tot 1800 zijn
parochie bedienen vanuit onderduikadressen. Toen Napoleon de macht
greep en in 1801 een concordaat shoot met Rome, verbeterde de situatie.
Pastoor Schrijnemaekers kon zijn zielzorg weer gewoon hervatten zonder
overigens sympathisant te worden van de ideeen van de Franse Revolutie.
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De vrede tussen Rome en Parijs duurde niet lang. Na 1806 ging het mis;
steeds kwesties rond de macht van de staat (Napoleon) over de kerk, (de
paus). Conflicten over de "keizerlijke catechismus", over
bisschopsbenoemingen, de kerkelijke staat enz, enz. Het kwam zover dat

de paus Napoleon excommuniceerde, waarop Napoleon de paus gevangen
nam (1809) en in 1812 als gevangene naar Fontainebleau haalde. Pastoor
Schrijnemaekers, die vOor 1800 bij het begin van zijn pastoraat al twee jaar
door de Fransen was opgejaagd, stond bij deze nieuwe conflicten tussen
kerk en staat ongetwijfeld aan de kant van de paus en dus tegenover
Napoleon.
In de trofee met de obelisk (R-2) naast de sacristiedeur zie ik een
afspiegeling van deze partijkeuze van Christiaan Schrijnemaekers: kruis,
mijter, bisschopsstaf en kruisje op de obelisk lijken te triomferen over de
keizerlijke obelisk. Bij de drie andere trofeeen van het Christelijk geloof
staat centraal het evangelieboek van de evangelist erboven, maar deze
trofee verhaalt van een andere triomf, namelijk de komende overwinning
van de kerk over de staat.
Is de plaatsing naast de sacristiedeur toeval of wilde de pastoor dit tafereel
Met missen na zijn dagelijkse mis? Is dit vermoeden juist, dan mogen we
ook aannemen dat pastoor Schrijnemaekers het idee voor deze trofee heeft
ingebracht en misschien ook wel de financien. Arm was de familie
Schrijnemaekers niet. Dat verklaart misschien ook wel de afwezigheid van
rekeningen in het parochiearchief. De pauselijke tiara (L-3) en het
pauskruis (L-2) aan de overzijde van het koor zijn mogelijk ook
verwijzingen naar de partijkeuze van de schenker. De trofeeen
weerspiegelen heel duidelijk de standpunten die pastoor Schrijnemaekers
tot zijn dood toe zou innemen. Hij was iemand van de "goede oude tijd" en
tegenstander van alles wat de Fransen hadden ingevoerd. Toen hij in 1822,

10 jaar na de plaatsing van de trofeeen, zijn einde voelde naderen, was het
kennel ijk zijn laatste wens begraven te worden in de kerk, zoals vroeger,
maar in 1822 al 20 jaar verboden. Zijn parochianen voldeden aan dit
verzoek en begroeven hem 's nachts "in het geheim" in de kerk. Hij rust nu

voor de communiebank, vlak bij de grafkelder van de door hem zo
gerespecteerde "heren van Gronsveld."

Piet Orbons

Foto's : Sjef Caris
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Ich sjrief mich

De Beaufort

Deze naam is afgeleid van de plaatsnaam Beaufort. In Noord-Frankrijk
I iggen vier plaatsen die de naam Beaufort dragen: in de departementen
Nord, Pas de Calais en Somme et Meuse.

Van de Berg
Deze naam is verwant aan de naam Berchmans/Berghmans. Ook hij verwijst

naar een heuvel of hoogte, in het dialect "berg" genoemd. Van deze naam
bestaan meer dan 30 varianten o.a.: Van den Bergh, Van de Berch,

Wandenberg, Van den Bergue, Wanbergue en Vannenberg.

Bremen
De naam Bremen verwijst naar de Noord-Duitse stad Bremen of naar een
andere plaatsnaam Bremen of Brehmen in het Duitse taalgebied. Verwant is:
Bremers d.i de zoon van de uit Bremen afkomstige.

Cox
Twee mogelijkheden: 1. Afgeleid van het beroep van kok. 2. Beroepsnaam,

afgeleid van het Middelnederlandse "scarpcoc": beul, scherprechter. Er

bestaan wel 30 verwante namen o.a.: De Cocq, De Kock, De Kok, De Koch,

De Cook, Coq, Kok, Koq, Kocks, Cocks, Kocks en Chockx.

Clairbois
Deze farn ilienaam is een verfransing van de plaatsnaam Claerhout (=helder
bout). Clairbois is een in Wallonie veel voorkomend toponiem. In 1850

trouwt de uit Breust afkomstige Gilis in Gronsveld met Maria Engelberta

Duysens.

Debouille
De familienaam luidde oorspronkelijk Debouille. De naam staat in verband

met het oud-Franse woord "bouille" dat "laaggelegen stuk grond" betekent.
Het huis van de stamvader van deze familie zou dus gestaan kunnen hebben

aan een rnoerassig stuk grond. Verwante namen zijn: Debouille en

Delbouille.
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Devue
In eerste instantie leek de verklaring van de naam Devue onmogelijk. Zelfs
het Waalse standaardwerk op het gebied van familienamen bood geen
uitkomst. Tot we in het parochieregister van Gronsveld ontdekten dat de
naam van Hary Devue (geb.Lanaken 1777) die in 1803 in Gronsveld
trouwde met Anne Catherine Pleumakers ook werd geschreven als Deveux.
Toen was alles duidelijk: Deveux is afgeleid van Eveux, een plaats bij
Mormant (prov. Luik, Belgie) d'Eveux= van Eveux.

Eerlingen
Deze naam is afgeleid van de plaatsnaam Erlingen in Beieren. Verwante
namen zijn Edinger, Eerlings en Erlings.

Evers
De betekenis van de naam kan zijn 1. "zoon van Eber". Eber kan een vorm
zijn van Eberhard (= sterk als een ever). 2. Een variant van de Germaanse
voornaam Einverd, Einfridus. Verwante vormen zijn o.a: Everaerts,

Eberhard en Eversen.
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Ferenschiki
Waarschijnlijk staat "fere" in verband met "frede" = vrede, bescherming.

Feron
De familienaam Feron is ontleend aan het Oud-Franse woord "ferron" dat

"sm id voor grof en zwaar smeedwerk" of ijzerhandelaar betekent. Verwante

namen zijn: Ferront, Feront, Ferond, Faron en Ferong.

Geskes
Afgeleid van de Middelnederlandse voornaam Gisekin, verkleinwoord van

Gijsbert. De Germaanse variant was Gijselbrecht. Verwante namen zijn:
Gijskens, Gieske(s), Giskes, Giskin, G(h)eyskens en Geskens.

Gorissen

In 1892 trouwt Petrus Johannes Gorissen (geb. 1865 in St.-Pieter) in
Gronsveld met Maria Catharina Debats. Hij overlijdt te Gronsveld op 13 juli
1916. De naam Gorissen is afgeleid van de verkorte vorm van Gregorius:

Goris, een naam die al in de 8e eeuw in de Nederlanden voorkwam.
Verwante namen: Goris, Goiris, Gores, Gorissen, Gorssen en Guerisse.

Haane

Drie mogelijkheden. 1. Dit is een naam die ontleend is aan een huisnaam

met een diermotief. In dit geval een haan. 2. Afleiding van de Germaanse

voornaam Hano (=haan). 3. Afleiding van de vrouwennaam Hane, verkorte
vorm van Jehane (=Johanna). Verwante namen zijn o.a: De Haen, Haenen

en Hahn.

Heijden

Van "heide" (heide, onbebouwde zandgrond, vlak veld) of van de veel
voorkomende plaatsnaam Ter Heijden. Van de naam Heijden bestaan wel 30

varianten o.a: Van der Heyde(n), Verheijde, Verreyen en Vreyen.
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Heusschen

Deze naam is afgeleid van het Germaanse voornaam "Huso" die "huis"
betekent. Het is een oeroude Germaanse naam die in de nevelen van de tijd
is verdwenen. De Franse vorm is Husson, de Vlaamse Huyskens. In de
parochieregisters van Gronsveld vinden wij in 1660 een Remigius
Heusschen. Diens nakomelingen zijn einde 18e /begin 19e eeuw naar
Honthem verhuisd.

Hofman

Achter deze familienaam kan de naam van een hof of boerderij schuil pan.
2. Hij kan ook een beroepsbijnaam zijn voor een dienstman, hofdienaar,
hoveling, tuinman of een hofmeester. Verwante namen zijn o.a.: Van der
Hoeven, Van 't Hof, Van Hoof, Van den Hove, Hovens, Verhoeven, Van
Haaf en Ten Haaf.

Houten

Twee mogelijkheden: 1. Een korte vorm van Van den Houte, waarbij het
woord "hour naar een bos wordt verwezen. 2. In een zeldzaam geval een
afleiding van de plaatsnaam Houthem.

Jamrozik

Dit is een Poolse familienaatn. Hij betekent: zoon van Ambrozy. (De
uitgang ik wijst hierop). In het dialect wordt deze naam vaak verbasterd tot
Jambrozy. (Mededeling van prof. Bubak van de Universiteit van Krakau).

Jaspars

Ontleend aan de voornaam Jaspar (Caspar, Gaspard). Gieles Jaspars
(geb.1861 in Cadier en Keer) trouwde in 1889 in Gronsveld met Maria
Cornelia Schrijnemaekers. Hij was klerk bij notaris Brouwers in Gronsveld
(tegenwoordig huize Dennenlust). Begin 1800 kwam Egidius Jaspars nit
Vreren (bij Tongeren) naar Cadier en Keer om zijn zieke broer Jean, pastoor
aldaar, te verzorgen tijdens zijn ziekte. Deze was ziek geworden door zijn
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jarenlang ondergedoken zitten, op de vlucht voor de Franse bezetter. Deze
achtervolgde namelijk de priesters die geweigerd hadden de eed van haat
tegen het koningsschap en "getrouwheijd aan de Fransche Republyck " af te
leggen. Verwante namen zijn: Jaspers, Kaspers, Jappen, J'Espere en
Gaspar'.

Kli n ken berg

De naam kan in verband staan met I. Een heuvel ten Z.O. van Gen lie. 2.
Len heuvel bij Vaals. 3. Len plaats in de provincie Gelderland, in Zuid-
Holland of in Sleeswijk-Holstein (D).

Lahaye

hi verband staancl met het gehucht La Haye in de buurt van Julemont (prov.
Luik). De uit St.-Geertruid atkomstige Adrianus (geb.1775) trouwt in 1819
met de Gronsveldse Maria Helena Claessens.

Lebens

Afgeleid van een vleinaam van de Gennaanse voornaam Liebrecht of
Lieboud. De familie Lebens was in de 18e eeuw de aanzienlijkste familie in

Gronsveld. Zo was Johannes (geb.1691) drossaard en Johan Frans (geb.

1717) rentmeester van het graafschap Gronsveld. Verwante namen zijn:

Lichen, Libin, Liebing en Liepin.

Lintj ens

Ontleend aan een Germaanse voornaam die met lind- begint of eindigt,

bijv. Lindevertus of Herlint. Verwante namen zijn: Linnekens en Lentjens.

Manders

Drie mogelijkheden: 1. Afgeleid van een Germaanse naam die op man-
eindigt. bijv. Herman. 2. Van het Middelnederlandse "mandel": een aantal
(12-15) schoven graan en bossen stro. Vgl. de naam Schoofs. 3. Bijnaam
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van de eigenaar van een amandelboom (vgl. de Duitse familienaam
Mandelbaum) of 4. Ontleend aan een huisnaam met amandelboommotief.
Verwante namen zijn: Mendels, Maanders en Mondens).

Van der Meer

De Limburgse familienaam Van der Meer is ontleend aan "maar", het oude
woord voor pod, plaats van stilstaand water. De Noord-Nederlandse naam
kan verwijzen naar een woonplaats gelegen bij een meer. Verwante namen:
Vermeer, Vermeeren, Van der Meiren, Vermaire en Van der Mairen.

Mesters

Ontleend aan "meester". Dit kon zijn: 1. lemand die in het gilde de
bevoegdheid had verkregen om zelfstandig een ambacht uit te oefenen. 2.
Len school meester, Ii eel opzichter, leermeester, geleerde of
kunstenaar. Verwante namen zijn: Meisters, Meesters, De Mester, De
Miester, Smeisters en Sinister.

Nix

Wellicht een afleiding van Nicolaas. Verwante namen zijn Nicolaes en
Nicolai, Nick, Nicque en Niks.

Orbons

Afgeleid van de heiligennaam Urbanus (=stedeling), de naam van
verscheidene pausen waaronder de H.- Urbanus, martelaar uit de 3e eeuw.
Verwante namen: Oirbons en Urban.

Pielage

Deze fainilienaam is afgeleid van de heiligennaam Pelagius, martelaar.
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Pleumeekers

Een zeer oude Gronsveldse familie. De eerste Pleumeekers die wij in de

parochieregisters van Gronsveld tegenkomen is Petrus (geb.1655) die in

1680 in Gronsveld trouwt met Elisabeth Oliviers. Oorspronkelijk werd de

naam als Pleuchmeekers (Pleugtneekers) geschreven. Pleugmeeker:
ploegenmaker. Doordat de -ch of de -g zijn weggevallen is de
oorspronkelijke vorm in sommige gevallen verbasterd tot Pluymeekers,

Pluymackers en Pluyinaeckers.

Prikken

Twee mogelijkheden: 1. Afgeleid van het Middelnederlandse "pric(ke)", een

naam van een vis. In het West-Vlaams bestaat de uitdrukking "mager lijk

een prik". 2. Afgeleid van een andere betekenis van "pricke": kleine munt.

Vgl: jets voor een prikje krijgen. Verwante namen zijn: Prick, Pricken, De

Prieck, (De) Pryck, De Pruyck, Prique en Prijke.

Remarque

Ontleend aan de Keltische voornaam Remaclus. De H. Remaclus was

bisschop van Maastricht en werd vooral aan de Nederrijn vereerd. Verwante

namen: Remade, Remacly, Reme(r)k, Remark, en Remaque.

The unissen

Afgeleid van de roepnaam Teun (Antonius). Verwante namen zijn:

Thonissen, Toonen en Anten.

Gilles Jaspars
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