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Voorwoord

Bredero zei het al in de 17e eeuw: "t Kan verkeren." En dat hij gelijk
had, blijkt maar weer uit het volgende. Ik vertelde u in het vorige voor-
woord dat de nieuwe jaargang van Grueles, deze dus, in een nieuw jasje
zou verschijnen. Welnu, dat gaat niet gebeuren, althans nu nog niet. Ik
liep in mijn enthousiasme te ver voor de muziek uit. Voor de mensen die
niet verzot zijn op verandering is dit prima nieuws, zou ik zo denken. De
29e jaargang is dus als vanouds. En misschien is dat maar goed ook; een
30e verjaardag is een veel mooiere gelegenheid om de boel eens flunk op
stelten te zetten. Overigens is er via onze site een verdraaid handig
totaalregister van Grueles beschikbaar dat onlangs weer is geactuali-
seerd (www.grueles.nl, Gruelesregister). Daar kunt u in een klik alles
vinden wat wij ooit over wie of wat dan ook hebben geschreven.

Maarten Heijnen

In het feestjaar 2010 zijn we misschien ook van die kredietcrisis af.
Jonge jonge, heeft u intussen ook al zo'n hekel aan dat woord? Gelukkig
verschijnt het gemiddeld maar zo'n 1200 keer per dag op tv, radio en in
de krant. Ook al is er in uw beurs helemaal geen sprake van een crisis,
de media doen u wel geloven dat u het bankroet nabij bent. Zo stond ik
van de week bij onze dorpsslager met een `tuut' vol vlees. Op de radio
die daar aanstond, viel het woord `kredietcrisis'. En toen sloeg de paniek
toe, links en rechts begonnen mensen in het wilde weg in hun zaldcen en
tassen te voelen. Onsen rosbief, gegrilde sjeenk en hele halve hanen
vlogen terug over de toonbank en werden ingeruild voor de droogste
droogworst of het kontje van de boterhammenworst. Rdozelenterre en
schichtig om zich heen kijkend, trok menigeen nerveus de beurs om
vervolgens de zaak zwetend te verlaten. U en ik laten ons niet bang
maken en eten er voorlopig geen paasei minder om.

Grueles dan... op 30 april aanstaande is het Koningirmedag. Honderd
jaar geleden werd ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana in
Rijckholt een eik geplant, inmiddels bekend als de Juliana-eik. Vroeger
stond daar ook een waterpomp. Door omstandigheden (een eerdere
kredietcrisis? een ijstijd?) is die pomp verdwenen. Maar nu wordt er, op
initiatief van Grueles, een nieuwe pomp geplaatst. Op 30 april zullen we
het jubileum van de eik en de onthulling van de pomp feestelijk vieren. U
bent van harte uitgenodigd. Zaolege Paose,
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D'n hoond van Hajke
Hajke woende ze gaans leve ien de koUjl aon de Rieksweg. Dao woende
her saome met z'n taant Lieske. Hajke waor bezeunder bekend ien 't
duerp vuur ziene trakter. Noe hawwe mie iQi ien den tied `nnen trakter,
meh zoe eine wie de van Hajke haw geine. Hajke voert roond ien `nnen
orgenele T-Ford de omgebouwd waor nao trakter. Met 32 versjnellinge
doeg 't aad bieske 't good. Her leep nog op petrol.
Es Hajke met d'n trakter 't veld ientrok daan piing d'n hoond altied met
heum met. Her leep daan neven d'n trakter of neve de ker. 't Goising
noets hel bie Hajke, her haw allezeleve alien tied van de gaanse wereld.
Dao want- get aon de haand met den hoond. `r Haw vreuger `ns utiverein
gezete met d'n hoond vaan Zjoke. En dat wdor 'm neet zoe good
bekoeme. Ser kregs te 'm met geine mieljaar mie de kaant oet. Es Hajke
't veld ientrok en her gang de kaant vaan Riekelt of de Saovelsweg op,
daan leep d'n hoond met. Ofich de Rieksweg leep her met wes aon de
Duastersjteg. Veul wyjer ging her noets, van ze leve fleet. Hajke haw 'm
al dekser oetgeperbeerd, meh es `r aon de Duilstersjteg rechtdoer voert,
daan driejde d'n hoond Om en leep heivers. Wersjynlik haw er wienig
zeen vuur den hoond van Zjoke nog `ns tienge te koeme. Dat sjpuill
goring jaore zoe en Hajke leet 't mer goen.
Op 'rine gojen ddog daach Hajke bie z'n eige, waach dich mer `ris
menneke, ich gaon dich `ns fleenk kloete. 't Wdor bekaans zoemer 1958.
Ze moste goen sjpuete aon de muule. De gel sjproejstof zaot ien d'n tenk
en met de sjloek woerd biegevold totdat de zdok utiverleep. Daan koste
ze oonderweg speure oe ze gevdore hawwe. Wie d'n tenk euverleep
driejde Hajke de kraon tow en reep op d'n hoond: "En joUng, geis te
met?" D'n hoond kwispelde get met z'nne sjtuts en wie Hajke 't Fordsje
sjtarde sjtoung d'n hoond al d'r neve. Hajke trok de vdort op en driejde
de kaant vaan de Sjechelder op. Dao haw her ouch e paor wejje. Utiver
de Brikkenoeve en d'n Ekkelderweg trokke ze nao de muiile. Dao
woerte de hoegstambilim gesjproejd. Haj zaot oonder de gel zooj. D'n
hoond wdor dudelik fleet op ze gemdok. Wie de ker leg wdor en ze
heivers moste zaot Hajke zich al te verknutikele op 't FOrdsje. Pes
Yngelke gang aal good. Meh wie Hajke get wyjer'rechdoer 't duerp ien
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voert trok d'n hoond sjtellekes op d'n Ekkelderweg aon. `r Loorde mer
nao Hajke en wis zich ocherm geine raod. Hajke voert rechdoer en dao
zaot niks aanders op vuur d'n bond es mer met te loupe. Aon de kerk
leep her al bekaans tienge de raojer vaan de ker aon. 't Leefste waor
her oonder de ker goen loupe, meh dy waor zjus te lieg. Verbie de
Potsteg kos her 't hoes van Zjoke al zien. D'n hoond bedaach zich get
flouts. Her goiing zoe kort mutigelik langs de hoezer aon de rese kant
loupe zoedat her met ziene rok de moer sjoorde. Z'n °age bleve op de
poert van Zjoke gerig. Dat waor otich 't ejnigste dat her zaog. Daodoer
haw her de sjaampsjtein op d'n hook neet gezien. Daobie wdor her gaans
bly dat 't heum bekaans gel& wdor Om langs d'n hoond van Zjoke te
koeme. Ion vol vites leep her met ziene bones tienge de sjaampsjtein aon.
`r Zat 'rine vreiselikke builk oet. Of 't de vaan Zjoke wdor of neet, `r
haw gei bezej wat 'm gebeurd wdor. Zoonder op of Om te lore vloeg her
de sjtraot aof en leet Hajke met ker en aal ater. Wat `r hoele kos vloeg
her nao de Leimsjtraot. Of d'n duvel aachter heum aon zaot.
Wie Hajke bie hi5n kaom laog d'n hoond ien z'nnen hook. Her loorde `ns
giftig nao Hajke met 'n sjel oUg. Ser de kier es d'n hoond noets mie met
gewes. Her vertrawde Hajke neet mie. En dat wdor mer good otich. Es
Hajke ieme kôs kloete daan leet her dat noets nao.

Henk van de Weerdt (van Door)
Son, januari 2009 (fieftig jaor ldoter)
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Natuur

Bijzondere eiken
Wat maakt een zeer algemene boomsoort als de eik tot een bijzondere
boom? Is het de vorm, het formaat, de kwaliteit van het bout, de leeftijd,
de aantrekkingskracht voor vogels, insecten, schimmels en zwammen,
zijn standplaats, geneeskundige krachten of haar historie? Om met de
historic van de eik te beginnen. Al vele eeuwen maakt de eik deel uit van
het culturele leven van onze voorouders. De eik werd door veel volkeren
gezien als een heilige boom. Kelten, Germanen, Grieken, Romeinen, alien
brachten wel een of meer goden met de eik in verband. Druiden hidden
hun erediensten onder een eik. Germanen spraken recht onder de eik en
de Grieken en Romeinen tooiden hun goden en hoogwaardigheidsbekle-
ders met een krans van eikenbladeren. De Romeinen hadden de eik de
naam robur gegeven, hetgeen krachtig of hard betekent. De wetenschap-
pelijke naam van Europa's meest voorkomende eik, de zomereik, is
hiervan weer een afgeleide, namelijk Quercus robur. De kracht van de
boom is geweldig. Hij kan dagelijks honderden liters water uit de grond
naar boven halen. Hij tart de zwaartekracht door zijn takken horizontaal
te spreiden, terwijI andere bomen ze onder scherpe hoeken omhoog laten
groeien om het gewicht beter te verdelen. De eik is gastheer voor vele
schepsels. Zijn gasten varieren in grootte van wortelbacterien tot ever-
zwijnen en edelherten. Bijna tweeduizend soorten gebruiken de eik als
voedselbron of onderdak. Meer dan tweehonderd soorten galwespen
veroorzaken gallen bij de eik, die weer als voedsel dienen voor hun
kroost. Insecten als de eikenprocessierups, de eikelsnuitkever, het vlie-
gend hert en de heldenboktor zouden zonder eik ernstig worden bedreigd
in hun voortbestaan. De mens in de oudheid zou ook bedreigd zijn ge-
weest indien hij het zonder eiken had moeten stellen. Het is uit opgravin-
gen namelijk bekend dat de mens, vOOr hij landbouw ging bedrijven, veel
van zijn zetmeel- en vetbehoefte via eikels binnenkreeg. EikeIs bevatten
maar liefst 38% vet. De wrange smaak van de eveneens rijkelijk aanwe-
zige tannine moet hij daarbij voor lief hebben genomen. In de middeleeu-
wen, en in sommige landen tot op de dag van vandaag, werden in het
najaar de varkens de bossen in gedreven om zich letterlijk vet te vreten
aan de vele eikels. De beroemde Spaanse ham, pata, negra, is nu nog
afkomstig van dergelijke varkens.
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De Juliana-eik in Ruckholt.

Botanic
De eik is een majestueuze boom die meer dan 30 meter hoog kan worden
en een zeer hoge leeftijd kan bereiken (500 jaar, sommige botanici bewe-
ren zelfs 1500 tot 2000 jaar). De stam is gedrongen, de schors grijsbruin,
later zwart met spleten waar veel dieren in verblijven. De kroon van de
boom is breed vertakt. In Nederland staan enkele oude zomereiken
waarvan de leeftijd wordt geschat op meer dan 400 jaar.
Zo schat men de Kroezeboom van Fleringen op 500 jaar, de Wodanseik
van Wolfheze op 450 jaar en de Kroezeboom van Ruurlo op 400 jaar. De
reuzeneik van Vorden wordt geschat op 240 jaar. In augustus 2008 brak
uit deze boom op 4 meter hoogte een enorme zijtak af waarin men 211
jaarringen telde. Overigens, een "Kroezeboom" (soms ook "Kroese-
boom") is een boom, meestal een eik, die een grens of kruispunt aan-
geeft. In het noord-oosten van Nederland werden vaak stenen of bomen
gebruikt als grensbepaling op de es van waaruit de akkers verdeeld
werden. Wanneer er gekozen werd voor een boom, dan viel vanwege de
hoge levensverwachting de keuze meestal op een eik.
Er bestaan enkele honderden soorten eiken. De meest bekende inheemse
soorten zijn de zomereik en de wintereik. De zomereik heeft een kort of
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Aon d'n Oik.

ongesteeld blad, de eikels zijn weer wel langgesteeld, de wintereik heeft
een gesteeld blad en kortgesteelde eikels. Het blad van de wintereik is
bovendien lichter dan dat van de zomereik. De bekendste uitheemse
soort is wel de Amerikaanse eik. Deze soort werd begin vorige eeuw
gemporteerd en in nieuwe bosaanleg als productiehout aangeplant.
Tegenwoordig is het beheer van natuurterreinen erop gericht de soort uit
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te bannen, omdat ze als vreemdeling in ons ecosysteem zeer geringe
natuurwaarden bezit. Dit is ook de reden waarom in het Savelsbos de
afgelopen jaren veel Amerikaanse eiken zijn gerooid.

Gebruik
Het sterke hout van de eik werd en wordt voor vele doeleinden gebruikt.
Het hout is zeer duurzaam, ook onder water, vrij hard en is prima
constructiemateriaal, zowel buiten (scheepsbouw, huizen) als binnen
(meubels, kerk- en kloosterbanken). De takken worden ook gebruikt als
geriefhout voor hekpalen, omheiningen en bonenstaken. Takkenbossen
("sjaanse") werden gebruikt voor het stoken van bakkersovens. De nog
gladde schors van jonge bomen bevat veel looistof, de schors werd
vermalen tot eek of run, dat in de leerlooierij gebruikt werd. De eikels
dienden als varkensvoer. Om boerderijen op de zandgronden plantte men
vroeger zomereiken als bliksemafieider. In eikenhouten vaten kon men
levensmiddelen, bier en wijn langer bewaren. De beste wijnen worden
nog steeds in eikenhouten vaten gelagerd. Zonder het contact met het
eikenhout zouden ze nooit de absolute top bereiken.

Bijzondere boomsoort
Bovenstaande beschrijving geeft in het kort weer waarom een zeer
algemene boomsoort als de eik door de eeuwen heen tot de verbeelding
is gaan spreken en wat hem gemaakt heeft tot een bijzondere boomsoort.
De vaak oude en reusachtige exemplaren zullen daar zeker aan hebben
bijgedragen. Oud en reusachtig zijn de eiken in onze huidige omgeving
niet. Hoewel? In het Savelsbos staan toch enkele respectabele exempla-
ren en de Juliana-eik in Rijckholt mag er ook zijn.

De Juliana-eik in Rijckholt
De naam van deze zomereik geeft aan bij welke gelegenheid in 1909 hij
geplant is. In Nederland was het algemeen gebruik om bij de geboorte
van een lid van het koninklijk huis een eikenboom te planten. Veel ge-
meenten hielden dit gebruik in ere. Zo ook de toen nog zelfstandige
gemeente Rijckholt. Burgemeester Schrijnemaekers viel deze eer te
beurt en hij plantte de jonge eik op de hoek van de Voerenweg en de
Romboutsweg. Nu, 100 jaar later, is de eik uitgegroeid tot een majestu-
euze boom met een voile kroon en een stamomtrek van 355 cm, gemeten
op 1,30 meter hoogte. Deze boom heeft duidelijk kunnen profiteren van
zijn solitair bestaan. Veel licht, een voedselrijke lossbodem en het ontbre-
ken van concurrenten blijken voor de Juliana-eik een ideale combinatie te
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zijn. Onder goede omstandigheden kan een zomereik per jaar in omtrek
2,5 tot 3 cm toenemen. Als we ervan uitgaan dat de Juliana-eik 10 jaar
was toen de burgemeester hem in 1909 plantte, dan is de gemiddelde
omtrek met 3,2 cm per jaar toegenomen.

De elk van ',Ion d'n eik' of Vonder d'n eik'
Deze knoestige oude eik met een stamomtrek van 480 cm staat sinds de
opening van d'n Driej meer in de belangstelling. Tot voor kort was deze
eik slechts bij weinigen bekend omdat hij op particulier grondgebied
staat. Bovendien staat deze imposante boom deels verscholen in een
houtwal. Na de laatste ruilverkaveling en de toevoeging van overgangs-
zones aan het bosgebied is deze eik eigendom geworden van Staatsbos-
beheer. Voor Staatsbosbeheer is deze plek interessant genoeg om er een
bank bij te plaatsen. De eik staat pal naast de ingang van de vroegere
notenboomgaard van CoIla Jacobs en doet als het ware dienst als aandui-
ding van de erfscheiding. Zou men kunnen zeggen dat deze eik als het
ware ook een soort "Kroezeboom" is?
Feit is in ieder geval wet dat deze eik een respectabele leeftijd moet
hebben. Hoe kan er anders onder de bevolking een plaatsnaamaanduiding
als Aon d'n eik of Oonder d'n eik ontstaan? (Zie Groeselder Diksjener
pagina 589 nr. 45) Gaan we uit van een gemiddelde diktegroei van 2,5 cm
per jaar, dan is deze boom bijna 200 jaar oud.

De elk op Beteberg
Beteberg of Bertenberg ligt voorbij de Oesjtekel richting Eckelrade. In
het Savelsbos is vrije wandeling op wegen en paden toegestaan. Sinds
een aantal jaren heeft een paar leden van de sectie Natuur toestemming
van Staatsbosbeheer om in bepaalde delen van het Savelsbos inventarisa-
ties te verrichten. Tijdens zo'n inventarisatie stootten we op een merk-
waardige eik. Hij viel allereerst op door een volledig met kleine takjes
begroeide stam, het zogenaamde waterlot. Waterlot is de wildgroei van
takjes aan een boomstam. Dit ontstaat vaak nadat de boom gesnoeid is
of als hij beschadigd is door storm of bliksem, omdat het natuurlijke
evenwicht tussen het wortelgestel en de kroon dan is verstoord. Er is nu
meer wortel dan kroon. De plant zal hierop reageren door uit slapende
knoppen lang, stakerig lot te vormen, vaak op de plaats waar een tak is
weggehaald of op de stam. De kroon van de eik op Bertenberg ziet er in
verhouding tot de stam klein en onvolgroeid uit. Mogelijk dat deze eik het
tijdens zijn lange leven zwaar te verduren heeft gehad. De groeiplaats is
boven op de Bertenberg bepaald niet ideaal. De humuslaag is erg dun en
10
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De elk op Beteberg.

storm en bliksem zullen in dit deel van het hakbos vaak vrij spel hebben
gehad. Toch heeft deze zomereik een zeer verdienstelijke omvang weten
te bereiken van 460 cm, ook weer gemeten op een hoogte van 1,30
meter. Het schatten van de leeftijd is moeilijk. De groeiomstandigheden
zijn verre van ideaal geweest. De boom is rond 200 jaar en waarschijnlijk
zelfs iets ouder.

Piet Huveners
Hub. Reumers
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Paddentrek
Op een zaterdagochtend in maart hebben we met Jeugdnatuur op de
Rijksweg in Rijckholt schermen geplaatst om de padden tijdens hun trek
te beschermen tegen de auto's.
Een meneer had gemerkt dat er een paar dode padden op de weg lagen
en dat de paddentrek dus begonnen was.
Hij vroeg of wij daar jets tegen konden doen. Via het IKL zijn er kunst-
stof schermen geregeld, die we die ochtend met ijzeren pinnen in de
grond hebben vastgezet. Om de 10 meter werden er emmers ingegraven,
met de bedoeling de padden, die naar de overkant van de weg willen,
tegen de kunststof wand aan te laten lopen, zodat ze vervolgens in de
emmers vallen. De padden konden dan verzameld en overgezet worden.
De dag daarna ben ik al enthousiast gaan kijken en nadat ik eerst maar
niets kon ontdekken, heb ik uiteindelijk toch een pad gevonden. Hij zag er
uit als een hoopje poep.
De volgende zaterdag werd ik opgebeld dat er die avond waarschijnlijk
veel padden zouden trekken, dus ik trok mijn laarzen en handschoenen
aan en ging met de fiets en de zaklamp op weg.

1,2

Toen we bij het Greuntsje in Rijckholt kwamen, moesten we uitkij ken
waar we fietsten, want om de meter zaten er levende en lagen er dode
padden. We konden ze zo van de weg plukken.
Toen we bij onze schermen aankwamen, waren er al mensen aan het
verzamelen en zijn we mee gaan doen. Emmer voor emmer werd nage-
keken en het opvallende was, dat alle emmers weer gevuld waren, nadat
we ze eventjes eerder hadden leeggemaakt.
Die avond hebben we rond de 200 padden gevangen, in de emmers
kropen ze allemaal over elkaar heen. Grappig om te zien was dat een
paar mannetjes niet konden wachten totdat ze bij het water waren en op
de rug van de vrouwtjes sprongen om mee te liften.
Wat me het meest verbaasde was dat de padden een schel geluid maak-
ten - ik vond het lijken op het geluid van een zeemeeuw - terwijl ik had
verwacht dat ze net als kikkers zouden kwaken. Deze padden hebben we
aan de andere kant van de Rijksweg in een wei uitgezet, en langzaam
gingen ze op weg naar hun vijvers. Ik ben daarna nog af en toe gaan
kijken, want ik bleef het leuk vinden.
lk had dit nog nooit meegemaakt.

Kyron Pijpers

Paddentrek 2
Ik wil jullie iets vertellen over mijn belevenissen met de paddentrek. Een
pad wordt op zijn Gronsvelds ook wel kroddel genoemd zoals mijn vader
vaak zegt.
Via de sectie Jeugd Natuur van Grueles ben ik in kontakt gekomen met
het wel en wee van de paddentrek.

Op een zaterdagmorgen 7 maart zijn we met de leden van de sectie
Jeugd Natuur op pad gegaan.
We hebben toen met zijn alien in Rijckholt, vanaf Rijksweg 211 t/m
Rijksweg 221 (nabij het oude milieupark) gaas geplaatst en emmers
ingegraven.
Het gaas zorgt ervoor dat de padden die vanuit de oostkant van Rijckholt
komen, niet zomaar de Rijksweg kunnen oversteken. Als we dat niet
zouden doen, dan is er een grote kans dat de padden worden dood-
gereden. De padden zijn dan op weg naar de poelen. Er is een poet bij
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het kasteel en een poel naast de autoweg. In een boekje heb ik gelezen
dat ze daar gaan paren, zodat er weer kleine padden bijkomen.
De emmers die ingegraven zijn, dienen als opvangemmer van de padden.
De padden die willen oversteken kruipen langs het gaas en vallen vervol-
gens in de emmer.
Met verschillende mensen werden dan zowel 's morgens als 's avonds de
emmers gecontroleerd en de padden eruit gehaald. Deze werden dan
overgezet in een emmer en geteld. Op een avond had ik er 49 verzameld.
Soms zaten er paartjes in een emmer. Dit kon je goed zien doordat een
vrouwtje (de grootste) een kleiner mannetje op de rug had zitten. Dit zag
er heel grappig uit.
Als we dan alle padden hadden verzameld, brachten we ze naar een
weiland naast 't Greuntsje. Daar werden ze dan uitgezet, zodat ze zelf
veilig konden kruipen naar een poel.

Zelf vond ik dit heel leuk, want zo werd voorkomen dat er veel padden
werden doodgereden.
Het volgend jaar doe ik zeker weer mee met het overzetten.

Kim van den Boomn
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Opschoonactie
Zaterdag 21 maart werd voor de 29e keer langs de veldwegen rond
Gronsveld en Rijckholt een opschoonactie gehouden. De sectie Natuur
met haar jeugdleden werd daarbij geassisteerd door de wildbeheer-
eenheid Savelsbos. Twintig kinderen en achttien volwassenen namen vol
enthousiasme deel aan de actie. Er werd maar liefst drie kubieke meter
zwerfvuil opgehaald.
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Historie

Het schippersinternaat Sint-Nicolaas in Rijckholt

Wie leerde ons voetbal spelen, te schoppen onder 't leer?
Het is broeder Gosewinus, die meegaat iedere keer.
Maar luistert voetbalspelers steeds naar zijn wijze raad!
Want eens verliest heel Nederland van het schippersinternaat.
En als je dat maar steeds blijft doen, word je wereldkampioen.

Refrein: Hola Hia Holala
Hola Hia Ho!!

Dit was de tekst van het clublied van SDO (Samenspel Doet Overwin-
nen), de voetbalclub van het schippersinternaat St.-Nicolaas. Dit inter-
naat was van november 1942 tot de zomer van 1949 ondergebracht in het
patersklooster in Rijckholt. Waar kwamen de jongens vandaan en
waarom waren ze naar Rijckholt gekomen?

Broeders Enrico en Gosewinus met hun voetbalploeg onder aan de Dokter
Poelsstraat. Het huis links op de foto, van de familie Van de Berg, is inmid-
dels afgebroken.
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Dominicanenklooster in RUckholt
Zoals bekend waren de Franse paters Dominicanen in 1932 naar hun
vaderland teruggekeerd. Hoewel nog een klein aantal paters in het
klooster was achtergebleven, probeerde men, sinds het vertrek van de
Fransen, kopers voor het klooster te vinden. Daarin was men bij het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog nog niet geslaagd. Dat was een
geluk bij een ongeluk, want in februari 1942 werd het moederhuis van de
Dominicanen, het Albertinum in Nijmegen, door de Duitse bezetter in
beslag genomen. De paters werden daarna opgevangen in het groten-
deels verlaten klooster in Rijckholt.
Het kloosterarchief maakt in een summiere notitie melding hiervan,
evenals van de komst in november 1942 van leerlingen van het St.-
Nicolaasinternaat voor schipperskinderen, samen met hun onderwijzers,
de Broeders van Maastricht. Het aantal jongens dat in 1942 in Rijckholt
aankwam, loopt in de herinnering van mijn informanten sterk uiteen. Het
kloosterarchief spreekt van 70, een aantal dat in de loop van tijd sterk
groeide.

Het Sint-Nicolaasinternaat
Op 29 september 1936 werd in Arnhem de eerste katholieke continu-
school voor schipperskinderen in Nederland opgericht. De R.K. Stichting
Insula Dei kocht daartoe Hotel de Geitenkamp aan, dat in 1937 als het
Sint-Nicolaasinternaat voor schipperskinderen van start ging. De lessen
werden, zoals gezegd, verzorgd door de Broeders van Maastricht (ook
bekend als de Broeders van de Beyart, en als de Broeders van de Onbe-
vlekte Ontvangenis). In het voorjaar van 1940 besloot Insula Dei het
internaat over te doen aan de broeders. In november van dat jaar werd
het gebouw gevorderd door de Duitse Wehrmacht, zodat moest worden
gezocht naar een nieuw onderkomen, dat werd gevonden bij het juvenaat
van de congregatie in Zevenaar.
Maar ook dit gebouwencomplex moest op last van de bezetter worden
ontruimd. De ongeveer 200 oorspronkelijke bewoners van het juvenaat
vertrokken in september 1942 naar Simpelveld, en de kinderen gingen
weer terug naar het schip van bun ouders. Intussen werden op verzoek
van het internaat les- en slaapzalen in het klooster in Rijckholt ingericht.
Na deze reorganisatie kregen de ouders de mededeling dat de jongens op
9 november op het station van Maastricht werden verwacht. Dat was
een hele operatie, want ze kwamen uit alle delen van Nederland. Een-
maal in Maastricht aangekomen, werden de jongens opgevangen door de
broeders die hen per bus begeleidden naar Rijckholt.
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Hoe die kinderen -in de leeftijd van zo'n acht jaar tot een jaar of dertien,
meestal ver weg van hun familie- dit allemaal hebben ondergaan, is
moeilijk in te schatten. Maar dat er af en toe een traantje werd weg-
gepinkt, laat zich raden.

Het onderwijs
Alvorens we gaan kijken naar de dagindeling van de jongens, eerst iets
over het `onderwijs voor kinderen zonder vaste woon- of verblijfplaats',
zoals dat in overheidstermen heette. In de negentiende eeuw waren er al
verscheidene onderwijswetten van kracht. Zo maakte de wet uit 1806
verschil tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs voor katholie-
ken en protestanten. De strijd tussen voor- en tegenstanders van dit
onderscheid, de schoolstrijd, werd pas in 1917 beeindigd, toen in ruil voor
algemeen kiesrecht voor mannen, het bijzonder onderwijs werd gelijkge-
steld aan het openbaar onderwijs (met als belangrijk punt de gelijke
subsidiering). Tot 1969 golden de schoolwetten voor kinderen van 6 tot
12 jaar, maar er waren nogal wat uitzonderingen. Kinderen uit rijkere
gezinnen mochten thuis les krijgen, boerenkinderen hoefden tijdens de
oogstperiodes geen lessen te volgen, en meisjes die voor het gezin moes-
ten zorgen waren eveneens `vrijgesteld'.
Ook voor schipperskinderen golden andere regels. Eind negentiende
eeuw bestond er een soort ligplaatsonderwijs voor schipperskinderen,
maar voor 1969 - het jaar waarin voor alle kinderen de gewone
leerplichtwet van kracht werd - was ligplaatsonderwijs alleen verplicht
wanneer een schip 2 x 24 uur aan de wal lag. Kinderen gingen dan naar
een daartoe bestemde school, waar ze huiswerk meekregen dat dan
weer op een volgende school werd nagekeken. De boot moest immers
verder. Daardoor bezochten de kinderen vaak tientallen scholen, zonder
zich ergens te kunnen thuisvoelen.
In de jaren twintig van de vorige eeuw zien we de opkomst van het
continu-onderwijs voor schipperskinderen. Dit hield in dat de lagere
school voor leerlingen vanaf 8 jaar in vier jaar werd doorlopen. Dat wil
zeggen dat klas 1 en klas 2 elk een jaar duurden, en de klassen 3, 4, 5 en
6 elk een half jaar. Niet verplicht was de zevende klas, waarvoor mini-
maal een half jaar stond.
De consequentie van deze vorm van onderwijs was dat de scholieren op
een vast adres moesten wonen. Aangezien niet iedereen `familie aan de
wal' had bij wie een of meerdere kinderen ondergebracht konden wor-
den, ontstond de behoefte aan internaten. Dit betekende een extra finan-
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ciele last voor de schippers. Niet alleen omdat er nauwelijks subsidie-
regelingen bestonden, maar ook omdat nog al eens meerdere kinderen uit
een gezin tegelijkertijd op een internaat zaten.

Het internaat in Rijekholt
Hoewel de eerste groep op 9 november 1942 arriveerde, werden de
jongens pas op 6 februari 1943 opgenomen in de alfabetische persoons-
kaarten van het bevolkingsregister. Deze kaarten werden gebruikt vanaf
januari 1943, nadat Rijckholt was opgegaan in de gemeente Gronsveld.
Het kloosterarchief vermeldt dat de broeders niet werden ingeschreven,
met als belangrijk voordeel dat ze nooit belasting hebben betaald over de
jaren die ze hier verbleven. Dat laatste mag zo zijn, maar op de dag van
aankomst werden ze wel degelijk ingeschreven, om precies te zijn in het
adresboek van het Bevolkingsregister Rijckholt (nr.565). Aangezien de
adrespagina van het klooster -toen Rijckholt 9- vol was, werden de
namen van de broeders op de laatste pagina van dit boek vermeld.
Bovendien zijn hun namen ook te vinden in de alfabetische persoons-
kaarten. De belastingdienst heeft kennelijk alleen gekeken in het Register
van Vestiging in Rijckholt, want daarin staan ze inderdaad niet.
De dagindeling van de leerlingen was in de eerste jaren als volgt (later
schijnt het regime wat te zijn verzacht):

De `kaper in de kerk van Rijckholt.

19



Opstaan om 7 uur, na het wassen en aankleden naar de kerk voor het
bijwonen van de mis.
Ontbijt om 7.30 uur, en van 8-12 uur klassikaal onderwijs.
Warme maaltijd, half uurtje spelen en vervolgens weer naar school van
14-17 uur, rond 15.30 uur onderbroken voor het eten van een boterham.
Om 17.15 uur volgde de broodmaaltijd. Kinderen vanaf klas 3 gingen
daarna weer naar school tot een uur of zeven.
Huiswerk werd gemaakt van 19-21 uur, waarna de `grote' jongens om 22
uur naar bed moesten, in een slaapzaal met ca. 55 jongens. Maar niet
nadat er in de kapel (het door een gordijn afgescheiden deel van de kerk)
het avondgebed van zo'n vijf minuten was gedaan. De kleineren - pla-
gend `piemen' genoemd - moesten al om 21 uur naar bed, en sliepen in
een zaal met 30-35 jongens.

Op zaterdag was er alleen 's ochtends school, en op zondag ging men na
de hoogmis tot het middageten naar de klas om bijvoorbeeld brieven naar
huis te schrijven, of - wat ook nogal eens voorkwam - om strafwerk te
maken. De sfeer was over het algemeen redelijk tot goed, althans, "als
we in het gewone ritme zaten". Je mag zeggen dat er zelfs sprake was
van een zekere solidariteit, want als een van de jongens 1000 strafregels
had gekregen, dan werden die nog al eens gezamenlijk geschreven. Wat
niet wil zeggen dat er onderling niet werd gepest!

Nog een voorbeeld van die solidariteit. Toen twee jongens wat aan het
stoeien waren bij de gedekte tafel, en een bord dat op de grond viel in
tweeen brak, zwegen ze als het graf. De dienstdoende broeder wist daar
wel raad mee. Allebei in een hock staan, met het eten op het halve bord.
Die situatie heeft zes weken geduurd! Gelukkig waren niet alle broeders
zo strikt en streng.

Uiteraard bevonden zich `donderstenen' onder de jongens. Als ze de
kans kregen om een geintje uit te halen, lieten ze dat niet na. In de kerk
wisselden de jongens tijdens de mis soms briefjes uit met meisjes uit
Rijckholt, van wie ze ook we! eens Belgische sigaretten kregen. Een van
de jongens dacht dat hij rustig op de wc kon gaan zitten om een sigaretje
te roken, maar aangezien de deurtjes van boven en van onder open
waren, duurde die pret nooit lang. Wat ook altijd succes had, was om
tijdens het voetballen je voet wat dieper onder de bal te steken, zodat er
een regen van steentjes mee de lucht in ging.
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Tijd voor ontspanning binnenshuis: op deze foto staan links de broeders
Serafinus en Raymundo, rechts van achter naarvoren: broeders. Reinolf,
Gosewinus en Enrico. Tegen de achterwand staat een stel jongens te biljarten;
verder wordt er gelezen, spelletjes gedaan, geknutseld etc.

In terugblik zijn de toenmalige leerlingen met wie ik heb gesproken, over
het algemeen positief over de opvoeding die ze kregen, al waren ze niet
dol op het poetsen van hun schoenen of het opmaken van hun bed. Het
kastje met kleding werd regelmatig gecontroleerd, en als niet alles lag
zoals het hoorde, werd de hele inhoud er in den zwaai uitgegooid, waarna
de betreffende leerling zijn spullen opnieuw moest opvouwen en op hun
plaats leggen. Ook dat konden ze niet waarderen.
Als een leerling ziek was, werd hij door een van de ziekenbroeders
verzorgd in de ziekenkamer. Ook werd de toestand van de gebitten goed
in de gaten gehouden.
Zodra broeder Marcellinus een gaatje ontdekte, ging hij samen met het
`slachtoffer' naar de tandarts in Maastricht. Tot ergernis van de jongens
die nooit gaatjes hadden, want ook zij wilden natuurlijk wet eens naar
Maastricht.
Een paar citaten: "We hebben geleerd hoe we ons moesten gedragen, en
dat gaf je later weer aan je kinderen door."
"Het geloof nam een belangrijke plaats in, maar het overheerste nooit."
"Rijckholt heb ik min of meer ervaren als een leerfabriek. Het allerergste
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vond ik toen, dat er zo veel tijd besteed werd aan het leren van de
Katechismus en vanaf de vijfde klas ook nog het Oude en het Nieuwe
Testament."
En tenslotte is "Het was toen eenmaal zo" een vaak gehoorde zin.
Ook over het niveau van het onderwijs wordt in het algemeen met waar-
dering gesproken. Dat er veel nadruk werd gelegd op vlijt, gedrag, be-
leefdheid en godsdienst spreekt voor zich. De bier afgebeelde rapporten
geven daar een aardig beeld van.
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Rapport klas 4 en 5.

Toegegeven, het gaat hier om een kleine selectie van de oud-leerlingen
die bereid waren over die tijd te vertellen. Dit waren bijna altijd mensen
bij wie de positieve herinneringen sterker zijn dan de negatieve, of men-
sen die kunnen relativeren. Er waren bijvoorbeeld jongens die hun heim-
wee niet konden overwinnen, en dan kon het gebeuren dat ze, zodra
bekend werd dat bun ouders ergens in Limburg lagen afgemeerd, te voet
de weg naar de boot wisten te vinden. Ongetwijfeld zijn er ook jongens
geweest die hun tijd moesten `uitzitten', en daar allesbehalve prettige
herinneringen aan hebben. Uit de verhalen blijkt wel dat er grote ver-
schillen waren tussen de broeders. Zo had de een losse handjes', trad
een ander neerbuigend op en werd je door een derde getroost als het
heimwee te sterk werd. Voor een van de leerlingen waren de internaats-
jaren in elk geval voldoende reden om via de kweekschool toe te treden
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Speelkwartier op de binnenplaats van het klooster.

tot de orde van de Broeders van Maastricht. Als broeder Sylvio woont hij
nu in Maastricht bij De Broeders van de Beyart.

De jongens die de oorlogsjaren in Rijckholt verbleven, hebben geen
honger gekend, al bracht de kok er volgens sommigen niet veel van
terecht. Over de inwoners van Rijckholt en Gronsveld wordt waarderend
gesproken. Die brachten vaak etenswaren naar het klooster, en in de tijd
van de kersen, appels en peren was er sprake van overvloed. Dat was in
die jaren aan boord van het ouderlijk schip meestal wel anders. Boven-
dien scharrelden er een varken en wat kippen rond, verzorgd door broe-
der Enrico. Overigens werd broeder Enrico op 20 juni 1946 schut ge-
maakt.
Het contact tussen leerlingen en de toen aanwezige paters Dominicanen
(Gilissen, Macheels, Heunders, Willems, Engering, Korstenbroek, A. en
J. Leeuwenberg en Collins) bleef beperkt tot de kerkdiensten, al ging een
van hen wel eens met een stel jongens bloemen plukken waarna er een
prachtig mozaiek van werd gemaakt. Het contact met dorpelingen vond
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vooral plaats tij dens de toneeluitvoeringen in de Harmoniezaal of bij
voetbalwedstrijden. Een van de leerlingen mocht wel eens gaan spelen bij
de familie Bessems in Rijckholt, een gezellig gezin met twee jongens en
twee meisjes. Een welkome afleiding!
Gewoonlijk gingen de jongens tij dens de zomer- en wintervakantie naar
huis, als tenminste bekend was waar het schip van hun ouders zich
beyond. De binnenvaart kende onder andere naast de zogeheten Luikse
vaart, ook de Rotterdamse en de Duisburgse vaart. Als de ouders in de
buurt van Luik of Maastricht lagen, hoefden de jongens niet ver te reizen,
maar de anderen waren slechter af, aangezien door de oorlogssituatie het
reizen geen sinecure was.
De binnenvaart had het toen zwaar te verduren. Niet alleen door de
toenemende schaarste aan producten en de plaatselijke
onbevaarbaarheid van rivieren en kanalen, maar ook omdat sommige
schippers met schip en al waren ondergedoken om vordering door de
Duitsers te ontlopen, terwijl anderen in opdracht van de bezetter vrach-
ten moesten vervoeren in en naar Duitsland.

Zoals gezegd in de inleiding, was voetballen een belangrijke vorm van
ontspanning. De voetballertjes leerden vooral hoe belangrijk het was om
als team te spelen. De club heette niet voor niets Samenspel Doet Over-
winnen. "Elk speelkwartier werd besteed aan het trappen tegen de ha!",
aldus een van de fanatieke spelers van toen. Onder de bezielende leiding
van broeder Gosewinus behaalde SDO veel overwinningen. Werd de
club daarom misschien door de Rijckholtse en Gronsveldse voetballers
spottend Schippers Donder Op genoemd?

Maar op het gebied van ontspanning werd er meer gedaan dan alleen
voetballen. Zo was het Savelsbos een grote trekpleister, met name de
(verboden) mergelgroeven waar je zo lekker je naam in de muren kon
krassen. Verder werd er geknutseld, werden er allerlei spelletjes gedaan,
zoals Monopoly en kaarten, je kon lezen, muziek maken of biljarten. Ook
werden er toneelstukjes ingestudeerd en opgevoerd in het klooster, in de
Harmoniezaal in Gronsveld en een enkele keer in het zustersklooster in
Rijckholt. De toneelclub was opgericht door broeder Gosewinus, de grote
organisator. De jongens moesten zelf de decors opbouwen en afbreken.
De toebedeelde rollen werden niet altijd door iedereen gewaardeerd:
"Uren lang stilstaan als Jozefl" Ik heb maar een titel van een toneelstuk
kunnen achterhalen: Het gastmaal der kinderen (1948), dat ook in het
zustersklooster werd opgevoerd.
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En dan was er natuurlijk het Nicolaaskoor, dat les kreeg van de broeders
Raymundo en Zacharias. In 1948 nam broeder Theolino de plaats in van
broeder Zacharias. De jongens leerden Gregoriaanse en andere Latijnse
gezangen. Het koor trad op bij hoogmissen en bij speciale gelegenheden.

In de zomer van 1944 hoorde men steeds vaker de waarschuwende
signalen van het brandhoorntje en de geruchten van een op handen zijnde
invasie namen toe. Kort na D-day (6 juni 1944) werden de lessen ge-
staakt en werd de ouders sterk aangeraden hun kinderen weg te halen uit
het klooster in Rijckholt. Omdat sommige ouders niet bereikbaar of niet
in staat waren de jongens op te halen, moesten die elders worden onder-
gebracht. De anderen werden na overleg op de trein gezet en door de
ouders op een afgesproken station afgehaald.

Het brandhoomtje dat in plaats van luchtalarm werd gebruikt om aan te geven
dat er gevaar dreigde.

In september 1945 waren de jongens - nu zo'n 120 - weer terug; voor
een deel oude garde, voor een deel nieuwelingen. Broeder-overste
Victorinus werd vervangen door broeder Melchior, en het `gewone leven'
op het internaat was weer begonnen.
Dat betekende dat er weer elke maand een beoordelingskaart over
gedrag, wellevendheid en orde werd uitgereikt.

Er waren drie verschillende kaarten: de meest begeerde was de gouden
kaart, die aangaf dat je 26-30 punten had behaald. Dan was er de rode
kaart die je kreeg als je 17-25 punten had behaald, en de zwarte tenslotte
was voor de jongens die niet meer dan 16 punten hadden vergaard (en
die kaart nam je liever niet mee naar huis). Door middel van deze kaar-
ten werden de ouders ingelicht over het gedrag van hun zonen.
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De felbegeerde gouden kaart geschreven in het fraaie handschrift van
broeder-overste Melchior.

Op 22 mei 1947 werd het internaat opgeschrikt door de dood van de
tienjarige schoolgenoot Antonius Houtermans. Hij overleed aan difterie.
Het grafje is enige jaren geleden geruimd, maar het door de paters
gemaakte mooie stenen kruis staat nog op het kerkhof tegen de muur van
de kerk in Rijckholt en wordt nog regelmatig schoongemaakt door een
oud-klasgenoot.
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De laatste groep jongens deed zijn plechtige communie in Rijckholt, maar
werd door mgr. Lemmens, bisschop van Roermond, gevormd in de kerk
van Gronsveld. De jongens kregen als vormnaam Emile, de voornaam
van burgemeester Smeets.

Op weg naar de kerk voor de plechtige communie.

Het regime werd in de laatste jaren, 1948 en 1949, wat minder strak,
waardoor het leven aangenamer werd dan in de jaren ervoor. Zo gingen
de jongens naar de bioscoop in Heer voor de destijds beroemde film 'The
song of Bernadette', over het leven van Bernadette Soubirous aan wie
Maria in Lourdes zou zijn verschenen. Maar een van de hoogtepunten
was ongetwijfeld de schippersprocessie in Born en Buchten.

Op 30 september 1944 werden in Maasbracht 240 binnenvaartschepen,
die in de haven lagen te wachten, door de Duitsers opgeblazen. Bij de
schippers die toen in de haven van Born waren verzameld in afwachting
van betere tijden, ontstond het idee na de capitulatie een bedevaart te
houden als dank voor het feit dat voor hen de oorlog beter was afgelopen
dan voor hun collega's in Maasbracht. Wat in 1946 begon als een een-
voudige botenprocessie, groeide in de volgende jaren uit tot een heuse
schippersbedevaart. Uit alle delen van het land lcwamen de schippers om
mee te varen. In de vroege zomers van 1948 en 1949 waren ook het
Nicolaaskoor en medeleerlingen van het internaat uit Rijckholt present.
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Bij de oude kolenhaven in Born, op weg naar de schippersbedevaart.

1949 Born. Links en rechts van het koor de broeders Melchior en Theolino.
Achteraan de groep met een (levend) Maria'beeld'.
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Het weer werkte mee, zodat de H.Mis in een weiland kon worden
opgedragen. Tot slot zong het koor het H.Lof in het kerkje van Buchten.
Dat het in 1948 warm was, herinnert een van de leden van het
Nicolaaskoor zich nog heel goed. Hij had een chocoladereepje gekregen
en bewaarde dat in zijn broekzak onder zijn communietoogje. Het laat
zich raden hoe die reep (evenals de broekzak) er uitzag aan het eind van
de dag.
Overigens behoorden de schippersbedevaarten na 1954 tot het verleden
wegens gebrek aan belangstelling. In het voorjaar van 2008 is in Maas-
tricht weer een waterprocessie gehouden.

CONGREGATIE DER BROEDERS VAN DE ONBEVLEKTE
ONTVANGENIS DER HEILIGE MAAGD MARIA

Ili; ea- DIPLOMA
uitgeteikt aan _Dezyz 31tf'ce_i4c,26.

leerling van het Si. Nicnlaas Internaat.

die met goed geNolg het examen na het Gde leeriaar heeft algelegd

22A(:ei'eZ/11- 19*/

fillt
Op 21 augustus 1949 keerde het internaat terug naar Zevenaar, naar het
juvenaat dat in 1942 onvrijwillig was verlaten. "1k had heimwee naar
Rijckholt, wil je dat wel geloven", aldus een van de leerlingen. Zij die de
school naar behoren hadden doorlopen, kregen een diploma en vertrok-
ken. Sommigen gingen naar een vervolgopleiding, anderen gingen varen.
In 1955 werd in Nijmegen het nieuwe Sint-Nicolaasinternaat geopend,
dat in 2005 zijn vijftigjarig jubileum vierde.

29



Na het vertrek van de jongens keerde de rust weer in het klooster, maar
niet voor lang. In 1951 werd het in gereedheid gebracht voor de ont-
vangst van 35 gezinnen van Nederlandse KNIL-militairen, die in 1952
opgevolgd zouden worden door Molukse KNIL-militairen en hun
zie Grueles december 2005.

Fieke Lakmaker

Met dank aan (in alfabetische volgorde) Gerus Brugman (voor de toe-
stemming uit zijn artikel te citeren - zie www.50jaarinternaat.n0 en
Henry Engelaer, Jan van Ingen, Jos Martens, Jan den Ridder, Gerard van
Steen, Anton Verlaan, Jan Willemsen en Otto Zimmermann voor de
gesprekken en het ter beschikking stellen van foto's en documenten.
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Foto

± 1955 Rijksweg Gronsveld. le Huis links Rijksweg 100, familie Dodemont-
Dassen (hoek Rijksweg-Dr.Poelsstraat, noordzijde).
Op de foto voor het huis:(Rijksweg-Dr.Poelsstraat, zuidzijde) de Juliana-eik
van Gronsveld die in 1958 heeft moeten plaatsmaken voor de Boerenleen-
bank. Nu staat er een appartementencomplex.
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Toneel ter ere van het 25-jarig schooljubileum van Jean van Baal: Ursula

Weber en John Schleijpen.

Gezien

Als je niet goed oplet, loop je zomaar aan deze woning voorbij. De voor-
deur van Rijksweg 208 te Rijckholt ligt namelijk een kleine twee meter
van de weg af in een inham. John Jacobs en Gerda Speerstra zijn sinds
maart 1989 de eigenaren van deze woning die zij kochten van de familie
Kenis. Voor zover John en Gerda hebben kunnen nagaan, is dit pand
gebouwd rond 1903.
Het zou echter na de aankoop nog enkele jaren duren voordat zij de
Rechtstraat in Maastricht definitief gedag konden zeggen en hun huis in
Rijckholt konden betrekken. Op de vier buitenmuren na werd alles
gesloopt en er werd een complete nieuwe indeling gemaakt. De sfeer is
door het gebruik van oude materialen geheel bewaard gebleven.

De aanbouw aan de achterkant van het huis is bij de woonkamer en de
keuken getrokken. Dit geeft een bijzonder ruimtelijk effect, zeker doordat
achter deze aanbouw ook nog een prachtig overdekt terras is gebouwd
waaraan aan een zijde een muur gemetseld is met speklagen (afwisse-
lend een laag mergel en enkele lagen veldbrand). Er is een prachtige
grote tuin met een mooi uitzicht. De tuin werd opgehoogd met gitzwarte
grond van het Enci-terrein.
Het ogenschijnlijk oude schuurtje in de tuin is gebouwd met materialen
die uit de sloop van het huis zijn overgebleven.
John en Gerda hebben een bedrijf. Ze adviseren bij de aanschaf en
aanleg van een binnen- of buitenzwembad. De technische zaken vallen
onder de verantwoording van John en Gerda regelt de administratie.
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Als je kijkt naar al het werk dat hier verzet is en het enthousiasme hoort
waarmee Gerda en John daarover vertellen dan denk ik dat zij met geen
honderd paarden meer uit Rijckholt zijn weg te krijgen.

Van de volgende achterom wil ik alleen kwijt dat hij heel apart is.

Sjef Cans
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Streekmuseum

"Nieuwe" loods
De handtekeningen zijn geplaatst. De stichting Grueles heeft haar ac-
commodatie op het voormalige gemeentelager uitgebreid. Nog steeds is
de oplossing niet definitief maar wij zijn blij dat het nijpende ruimte-
probleem van het streekmuseum is opgelost. In de nieuwe ruimte kunnen
we beter en veiliger werken. Ook onze educatieve mogelijkheden worden
groter en we kunnen onze bezoekers beter ontvangen.
Op onderstaande foto's kunt u zien hoe het er nu van binnen uitziet.

Het voormalige kantoor.

Bezoek
Regelmatig krijgen wij verzoeken voor rondleidingen door ons museum
en onze werkplaats. Op donderdagochtend bent u altijd welkom om een
kijkje te nemen, want dan zijn we aan het werk en we kunnen ook altijd
hulp gebruiken. Op andere dagen kunt u ook terecht maar dan moet u
een afspraak maken met Jozef Clairbois (043-4082377 of Frans van de
Weerdt 043-4082939).
In de winter brandt de kachel en de koffie staat bijna altijd klaar.

Nieuwe aanwins ten
Enige tijd geleden meldden wij u de aanwinst van een oude kar. We
kregen deze kar van de plaatselijke koekjesfabriek Nora. Bij nadere

De zolder.
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inspectie bleek dat het kiepmechanisme achterstevoren op het onderstel
was geplaatst. Ook ontdekten we dat de bak hoogstwaarschijnlijk van
recentere datum is dan het onderstel. We weten niet waar deze kar
vandaan komt, maar misschien heeft ze dienst gedaan bij de ontginning
van veen. De wielen hebben namelijk een breed profiel wat kan duiden
op gebruik in vochtig terrein.

Als u weet waar de kar toe diende of waar zij gebruikt werd, willen wij
dat ook graag weten. Ze is inmiddels gerestaureerd, geverfd en klaar
voor gebruik.

Raadsel
Voor het raadsel in ons vorig nummer ontvingen we enkele oplossingen.
De volgende spreekwoorden werden genoemd:
Notlw besseme kere good (nieuwe maatregelen werken aanvankelijk
goed)
Her woert d'r oet gebessemp (hij werd er uit gegooid)
Ze sjteke de bessem oet (blij zijn dat iemand vertrekt)
De bessem sjteit vuur 'm aachter de duur (hem wacht een pak slaag)
38

Es dat woer ês vret ich `nne bessem (als men overtuigd is van iemands
ongelijk)
Myer de bessem getroilwd zien (ongehuwd samenwonen)
Es te heur 'rine bessem ien heur vot sjtiks kert ze de gaanse sjtraot
(gezegd van een verwaande vrouw)
Ook wordt de term "bessem" gebruikt in de biljartsport wanneer iemand
twee ballen tegelijk wegstoot.

Onder de juiste inzenders is geloot en Danny Husson is de winnaar. Hij
mag iemand blij maken met een jaarabonnement op ons periodiek.

De volgende opgave is iets moeilijker. Het dialectgezegde dat past bij het
bovenstaande voorwerp wordt niet vaak meer gebruikt. Oplossingen kunt
u sturen naar Frans van de Weerdt, Rijksweg 153, 6247 AD Gronsveld of
mailen aan fransvandeweerdt@home.nl.

Sectie Streekmuseum
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Van aal
en nog

Carnaval

"Ofschoon het ongunstige weder van gisteren voormiddag zeker menig
vreemdeling heeft doen afzien van zijn uitstapje naar Gonsveld, was het

's middags, toen de zon zich vertoonde, opeens druk in onze straten en
wemelde het van de nieuwsgierigen, hierheen gekomen, om den optocht

te zien."
Dit had gerust een stukje uit de krant van afgelopen carnavalsdinsdag
kunnen zijn. Alles klopt: het weer van zondag, van maandag en de drukte.

Het is echter een verslag van de eerste carnavalsoptocht in Gronsveld in
de "Limburger Koerier" van 17 februari 1904. Er zijn nog meer overeen-
komsten, zo blijkt als we verder lezen:

Schinderhannes aan de galg.
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Prins Camaval 1904.

"Tegen half twee zet de stoet zich in beweging. Voorafgegaan door
hoornblazers, volgen ruim een twintigtal wagens en groepen, welke alien,
het zij zonder overdrijving gezegd, keurig en netjes er uit zagen."
Hierna volgt een opsomming van de wagens die meetrekken: een boerde-
rij, de met honderden duiven versierde wagen van de duivenclub, en de
met wintergroen versierde wagen met het hotel(!). Dan volgt de wagen
van de ketellappers, zorgvuldig afgewerkt met heide, met daaromheen de
soldeerders in hun eigenaardige kostuums. Dan volgen vier wagens die
het verhaal van Schinderhannes en zijn roversbende vertellen: het rovers-
hol in een rots, zijn inbraak in een huis, de gevangenis met de rechtbank
en tenslotte zijn dood aan de galg.

De krant vervolgt: "Het spreekt vanzelf, dat de traditionele Prins Carna-
val niet ontbreken mocht. Omgeven door een uitgelezen gevolg trokken
alien in prachtig tenue op hunne dartelende paarden voort."

Zaate Hermeniekes ontbraken ook niet: "Een paar sierlijk gecostumeerde
muziekkorpsen, die door hunne lustige en flinke marschen het publiek in
vroolijke stemming hidden."

41



Een beetje trots is de verslaggever ook: "De stoet is in alle opzichten
geslaagd en kan in degelijkheid de vergelijking met menigen steedse
optocht doorstaan."
Tenslotte eindigt hij met: "Wij wenschen bestuur en deelnemers geiuk
met het grootse succes, dat zij door hun bemoeiingen, hun onvermoeide
ijver, maar vooral door hun eendrachtig samenwerken hebben behaald,
en hopen dat zij het niet bij deze eerste maal zullen laten."

Wie vormden dit `bestuur'?
Op 30 januari 1904 vinden we de volgende advertentie in dezelfde "Lim-
burger Koerier":

"Vastenavond- Maandag 15 februari 1904
Groote Gecostumeerde Optocht
Georganiseerd door de Jongelingschap van Gronsveld en Rijckholt
23 deelnemende groepen
Zie programma's ! "

Vermoedelijk is de Jongelingschap wat we later de Jonkheid noemden.

Zoals we afgelopen carnaval weer hebben kunnen zien, is deze samen-
werking tussen Gronsveld en Rijckholt niet eenmalig geweest, maar een
traditie die al !anger dan een eeuw stand houdt!

Frans Bernards

Zjeng Goessens (van Eudenn)

Dit verhaal is opgetekend op 18 februari 2009. Toevallig de dag dat
Zjeng Goessens 111 jaar zou zijn geworden en ook de dag waarop Zjeng
13 jaar geleden is overleden.

Zjeng Goessens, (zelf schreef hij zijn naam als Sjeng), werd op 18 fe-
bruari 1898 geboren als mannelijk helft van een tweeling en als zevende
kind in het kinderrijke gezin van Adam Hubertus Goessens en Maria
Anna Catherina Goessen, beiden uit Gronsveld. In totaal schonk het
echtpaar Goessens-Goessen aan 16 kinderen het leven. Van deze kinde-
ren overleden er drie op zeer jonge leeftijd.

Zjeng groeide op in Gronsveld in het huis aan de Rijksweg 56 (nu familie
Vermeulen-Goessens), waar zijn vader een slachterij had. Na zijn lagere
schooltijd in Gronsveld ging Zjeng als 12-jarige werken bij Van Gorp in
Maastricht en later bij Manderveld in Eijsden. Zijn moeder was van
mening dat Zjeng een vak moest leren en stuurde hem met zijn broer Ber
naar Luik, waar veel Gronsveldenaren het vak van meubelmaker leerden.
Zo ook Zjeng. Hij ging met zijn "knapzak" per trein dagelijks op en neer
naar Luik. De reiskosten waren hoger dan de verdiensten. Zijn moeder
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Het gezin Goessens-Goessen Zjeng, Net, Vic, vader Eudem, Bet-, An,
Zjef, Lena, Eudem, Theofiel, Angelien, moeder Net, Ha], Mien, Gee!.

paste geld bij omdat zij vond dat er meer mogelijkheden waren voor
Zjeng als hij de kneepjes van het vak in Luik leerde. Zij had gelijk.

Zjeng kreeg na zijn Luikse periode werk bij de meubelmakerij van broer
Haj die samen met Zjir Doyen (van Graatsje) een bedrijf was gestart in

de zaal achter het café van Door van de Weerdt (d'n Dikke), nu Rijks-

weg 76. Op 18-jarige leeftijd moest Zjeng zoals iedere Nederlandse
jongen in militaire dienst. Dat was extra spannend omdat de Eerste
Wereldoorlog twee jaar eerder was uitgebroken. Nederland was
neutraal. Zjeng wist aan zijn kinderen te vertellen dat toen in 1918 de
oorlog afgelopen was, hij bij de Maasbrug bij Roosteren moest posten.

Duitse soldaten die vanuit Belgie terugkeerden naar Duitsland moesten
hun wapens bij deze grensovergang inleveren. De Duitsers stonden met

een "Gott sei dank" hun geweren graag af.

Zjeng keerde na zijn diensttijd terug in Gronsveld en trouwde er op 8
november 1923 met Lies (Elisabeth Christina Maria) Jacobs, de zus van
zijn vriend Ber. Zjeng en Lies gingen wonen in een klein huis naast zijn
ouderlijk huis aan de Rijksweg.

1923. Zjeng en Lies getrouwd.

Daar werd in 1928 hun eerste dochter Catharina (Jeanette) geboren. In
een schuurtje achter het huis had Zjeng zijn timmerwerkplaats. In 1930
kreeg Zjeng de mogelijkheid om, met bemiddeling van notaris Habets, het
huis van veldwachter Hendriks, nu Stationsstraat 25, te kopen voor 4000
gulden. In 1930 werd hier zoon Ber geboren. 1932 was een dramatisch
jaar voor Zjeng en zijn vrouw. In maart werd een zoon geboren maar die
overleed in augustus van datzelfde jaar. Tot overmaat van ramp overleed
in dezelfde maand ook zijn dochter Jeanette in het ziekenhuis in Maas-
tricht aan een zeldzame nierziekte. Hij maakte zelf haar doodskistje. In
1933 werd een tweeling geboren: Jeanette en Mia. In november van dat
jaar overleed ook deze Jeanette. Zjeng en Lies hadden het erg zwaar
door het verlies van al drie kinderen.
In 1942 werd hun jongste telg Henri geboren.
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Het gezin Goessens-Jacobs. V.I.n.r. Henri. Mia, moeder Lies, Zjeng en Ber.
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1956: Eerste H.Mis van Toussaint Goessens. Eudem, Bèr, Angelien,
An, Haj, pater Toussaint (zoon Hai), Gee!, Vic, Not, Mien, Zjeng, Theofiel,
Lena, Zje'f.
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Lies was een kordate vrouw. Zij deed het huishouden en zorgde voor de
kinderen. In 1953 was er echter opnieuw tegenslag voor het gezin: Lies
stierf en liet Zjeng met drie kinderen achter.
Het huis aan de Stationsstraat werd begin jaren dertig gedeeld met Zjeng
Jacobs (broer van Lies) en diens vrouw Mien (zus van Zjeng). Zjeng
werkte destijds bij de firma Gelissen en Limpens in de Nieuwstraat en bij
aannemer Knols in Maastricht. Nog voor de oorlog ging Zjeng echter in
zijn schuurtje als zelfstandig meubelmaker werken. Dat leverde niet het
gewenste rendement, dus besloot Zjeng weer een baan te zoeken. Na de
bevrijding werkte Zjeng bij de OD (de Orde Dienst). Daarna ging hij
werken bij de veiling van Chrit Houben en later bij de veiling van de
familie Peussens. Daar bleef Zjeng tot zijn pensionering in 1963. Zjeng
kwam uit een sterke familie. De meeste van zijn broers en zussen haal-
den een meer dan respectabele leeftijd.

1935. Grote Bronk. Zjeng, Bet' Jacobs, zoon Ber
en Rober Jacobs.
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1984. Grote Bronk. De achterwacht Henri Goessens, Jo Dassen, Theo
van Caldenborgh, Gilles Jaspars, luitenant Zjeng.
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1984. Grote Bronk. Zjeng met zijn blauwe compagnie.

Zjeng had veel hobby's. Maar zijn grootste hobby, zijn lust en zijn leven,
was toch de schutterij. Zjeng ging voor het eerst getiniformeerd met de
schutterij mee in 1919 toen de schutterij van Gronsveld deelnam aan een
manifestatie in Arnhem.
Met de Grote Bronk van 1923 was Zjeng weer van de partij als
grenedeer. In 1894 had de grootmoeder van Zjeng de plaats van luitenant
bij de blauwe compagnie voor 40 gulden gekocht. Opvallend was dat
deze plaats werd gekocht voor haar oudste kleinzoon Eudern (de oudste
broer van Zjeng), die toen pas vier jaar was. In 1927 zou Eudem voor het
eerst als luitenant mee optrekken. Die woonde toen echter in Brussel en
daarom mocht Zjeng in zijn plaats mee als officier. In het door secretaris
Christiaan Bouchoms opgemaakt verslag van de Grote Bronk van 1927 is
vermeld: Ten opzichte van Jan Goessens die de officiersplaats waar-
neemt'van een persoon die thans in den vreemde woont, wordt beslist dat
hij die plaats mag waarnemen alsof zij zelf gekocht is. Dat Zjeng zich
goed kweet van deze taak moge blijken uit de volgende toevoeging: Een
bijzonder woord van dank aan Jan Goessens voor zijn volharding waar-
mee hij de voorbereidende oefeningen heeft geleid.

Zjeng tijdens de grote Bronk op bezoek bij Lena van de Weerdt in Rijckholt.
Op de achtergrond Jo Dassen en Mathieu Pinckaers.
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Zjeng maakt weer een nieuwe vogel.

In 1984 kreeg luitenant Zjeng een Koninklijke onderscheiding. Tijdens de
Grote Bronk van 1992 ontving Zjeng een gouden medaille van de schutte-
rij. Hij was in 1989 immers 70 jaar mee opgetrokken, waarvan 62 jaar als
luitenant en bestuurslid.

Zjeng was een graag gezien en markant lid van de schutterij. Rekruten
kregen Spartaanse driloefeningen en zijn `zjwieg menneke' heeft menige
nieuweling moeten aanhoren. Zjeng maakte, nadat Loilwke Halders
daarmee was gestopt in de jaren vijftig, de vogel voor het vogelschieten
op Pinkstermaandag. Hij maakte de vogels op voorraad.

De familie heeft nog altijd een door Zjeng vervaardigde vogel. Toen het
vogelschieten enkele malen achter elkaar eindigde in het schieten op de
ijzeren plaat, maakte Zjeng hier een eind aan. "V'r goen voegelsjete en
neet plaotsjete", sprak Zjeng. Hij liet een gat boren in een oude kachel-
plaat. Bij het eerstvolgende vogelschieten vloog de plaat tot grote opluch-
ting van vele schutters bij een der eerste schoten door de lucht. Sinds-
dien wordt elke vier jaar een gegoten plaat gebruikt.
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Zjeng op de fiets bij het inhalen van een nieuwe vogelstang.

Zjeng was ook jaren lid van de voetbalclub van Gronsveld. Eerst speelde
hij bij GSV en later nog even bij de Gronsveldse Boys. Van deze club
was Zjeng ook jarenlang penningmeester.

Het terrein van deze club was gelegen aan de rand van het Savelsbos
(tegenover VeiAs Houben). Ook was Zjeng mede-oprichter van de
Zweitlanceers. Omdat zij een grap wilden uithalen, hadden enkele
Gronsveldenaren een carnavalszitting georganiseerd in café de Keizer bij
Jean Houten. Daar werd in bittere kou (de kachel hield het niet bij)
Zjengs broer Ber als eerste prins van de Zweitlanceers uitgeroepen.

Zjeng was jaren lid van biljartclub Het groene laken. Deze club speelde
in vroeger jaren in café Des Bons Amis (thans de Grenedeer) en later in
Café Scheepers. In dat café speelde Zjeng ook met zijn duiven. Grote
prijzen won hij niet, maar hij was een echte liefhebber.
Zjeng hield van jagen, zijn hond Flora vergezelde hem bij de jacht. Zjeng
was een goed schutter tot zijn ogen hem in de steek begonnen te laten.
Hij moest een bril kopen en toen Zjeng enigszins bekomen was van de
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De Gronsveldse Boys aan het voetbalterrein aan de Kampweg.
Achter v.I.n.r Zjeng, Ha] Goessens, Noel Hayen, Albert Mm gels, Theofiel
Goessens, Zjef van de Weerdt, Zjirke Doyen, Zjef Peussens, Zjef Goessens,
Dries Waber. Voor v.I.n.r. Jean van de Weerdt, Pierre Beckers, Door van de
Weerdt, Zjulke Ha yen, Rene Wische.

kosten van dat hulpmiddel ("350 guele, dao gol ste vreuger 'n hoes
vuur") werden prompt enkele hazen neergelegd. Zijn zoon Henri had een
jachtgebied nabij BiRgenbach in de Belgische Ardennen. Toen eens het
jachtseizoen op de reeen was gesloten, werd besloten op de vos te jagen.
Zjeng schoot in de schemering en bij dreigend onweer een vos. De vos
liep weg in het struikgewas en Zjeng ging er achter aan om het dier het
genadeschot te geven. Zo geschiedde. Toen Henri later het dier ging
zoeken vond hij naast een nog levende vos een doodgeschoten reebok.
Zjeng was hevig ontdaan en wist zeker dat hij die avond nog in Brussel
of Luik in de gevangenis zou belanden want het jachtseizoen was immers
gesloten. De bok werd echter ontweid en meegenomen naar Nederland.
Zjeng doorstond doodsangsten toen onderweg door ongevallen ook nog
veel politic op de been was. Thuis werd de bok geslacht, echter niet
nadat Zjeng alle ramen van zijn schuurtje met papier had afgeplakt.

Een andere hobby was "op de vos" gaan. In het veld werd een kuil
gegraven die onder breder was dan boven met een paal in het midden.
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Zjeng klaar voor de jacht met zijn hood Flora en puppie.

Het gat werd afgedicht met takken en bladeren en op de paal werd een
mand geplaatst met een levende eend in een soort broekje. Dat moest
voorkomen dat de eend zou wegvliegen. Na enkele dagen kon de vos de
verleiding niet weerstaan, sprong naar de eend en viel in het gat. Zjeng
ging dan het gat in om de vos met een tik op de neus uit te schakelen. Zo
heeft Zjeng ook een tijd een vos als huisdier gehad.

Ook ging hij regelmatig "op de das" toen dat nog geoorloofd was. Zjeng
had een club specialisten om zich heen verzameld die het opnamen tegen
de concurrenten: de club van zijn broer Theofiel.
Zjeng was 's avonds zelden thuis. Hij ging regelmatig een glaasje drinken
in een café in Gronsveld. Een echte voorkeur had hij niet en als er
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Zieng met vos en zoon Ber.

ergens jets te doen was, was Zjeng van de partij. Hij kon het met jong en
oud vinden en vertelde graag over de dingen die hij in zijn lange leven
had meegemaakt. Zjeng maakte ook deel uit van de werkgroep
Groeselder Diksjener, die onder leiding van Gilles Jaspars, in 1979 een
woordenboek in het Gronsvelds uitbracht.

In 1994 werd Zjeng in het gemeenschapshuis van Gronsveld onwel en hij
werd daarna nooit meer de "oude". Hij kon niet meer alleen thuis blijven
en zijn zoon Ber en schoondochter Fien, die inmiddels in de Benedic-
straat woonden, zorgden voor hem. Zijn laatste maanden verbleef Zjeng
in verpleeghuis Klevarie in Maastricht. Hij begon te dementeren. Tegen
een Maastrichtse broeder zei hij: "Hoel mich viefentwentig killo terf vuur
de doeve." Toen de broeder vroeg wat "terf' was, zei Zjeng:
"Geleujeling, wetste nog neet ens wat terf es?"
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1992 Zjeng op het kerkplein.

Enkele dagen voor carnaval zei Zjeng tegen zijn kinderen: "Es ich gaon
met de vastelaovend dan riskeert 't fleet Om geint te goen dreenke." Op
carnavalszondag 18 februari 1996, zijn verjaardag, stierf Zjeng. Zijn
kinderen hebben aan zijn laatste wens gehoor gegeven.

Frans van de Weerdt
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Rectificaties
Bij het vorige nummer.
Bladzijde 172: Therese Tilly moet zijn Marie-Therese Tillie. Ten Tilly
moet zijnien Tillie.
Bladzijde 190: Peter van der Mullen moet zijn Henny Ramaekers.
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