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Bij de voorpagina

Gronsveld ±1950. "Oonder ien 't duerp".
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Voorwoord redaktie

De secties van Grueles bruisen van activiteiten. Enige

tijd geleden stak de penningmeester (v) waarschuwend haar

vinger omhoog: het tijdschrift groeit uit de kluiten, en

dat is duurder dan het budget toestaat.
De redaktie heeft haar best gedaan de omvang van ons
tijdschrift tot redelijker proporties terug te brengen,

hetgeen aanvankelijk lukte, maar helaas zijn ditmaal de
zestig pagina's weer gehaald. Helaas voor de
penningmeester (v), maar niet voor de lezers (m/v) van ons
tijdschrift; die worden niet met een kluit in het net

gestuurd.

Budgettair gezien is "Klejn Broonk" voor ons periodiek een
interessante tijd. Veel familie over de vloer bij onze
lezers, en we hebben begrepen dat t6ch nog niet iedereen
een abonnement heeft.

Speciale aandacht voor de Tentoonstelling Streekmuseum.
"Wat doet die Frans Huits toch in die loods?"
U kunt het met eigen ogen gaan bekijken bij "Zjoke op de

koer". Voor meer informatie, zie volgende pagina's.

Mochten we elkaar voor die tijd niet meer zien; een
prettige vakantie.

De redaktie
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Activiteiten
agenda

Tentoonstelling Streekmuseum

De sectie Streekmuseum houdt zich sinds de oprichting van
onze Stichting bezig met het verzamelen en restaureren van
allerlei gereedschappen, materialen en gebruiksvoorwerpen
die in het verleden werden gebruikt in het dagelijks leven
van onze ouders en voorouders.

De spullen die momenteel in ons bezit zijn, liggen
opgeslagen, al dan niet gerestaureerd, in een loods op het
gemeentedepot van de gemeente Eijsden ("Aon de Sjtdosie").
In de loods is een werkplaats ingericht waarin de
restauratiewerkzaamheden plaats vinden. Veel van de
verzamelde spullen zijn in dusdanige staat dat het
noodzakelijk is deze te restaureren, opdat ze bewaard
zullen blijven voor de toekomst.
Om iedereen te laten zien wat er zoal verzameld en
gerestaureerd is, hebben wij een selectie-tentoonstelling
georganiseerd. Het thema van deze tentoonstelling is:
"Gebruiksvoorwerpen op en rond de boerderij".
De selectie geeft u een overzicht van hetgeen er in de
loop der jaren verzameld en gerestaureerd is.

Om het geheel een feestelijk tintje te geven, zijn er
behalve de tentoonstelling nog een aantal andere
activiteiten georganiseerd:

* Zaterdag 19 juni 17.00 u opening
20.00 u toneeluitvoering
21.00 u amateurmuzikanten

* Zondag 20 juni 11.00 u opening
12.00 u optreden "Boppers"

Toon van Baal
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tentoonstelling
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oude gebruiksvoorwerpen en materialen uit 'T STREEKMUSEUM

ZATERDAG 19 juni 17.00 uur: ZONDAG 20 juni 11.00 uur:
Opening Fruhschoppen met o.a.
Wagenspel en muziek van "de Boppers"
"Groeselder amateurs"

Lokatie: binnenplaats boerderij Reintjens Rijksweg 89 Gronsveld
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Dao kaom ich neet oet wies

Eker mens perbeert len ze leve zich woer te mdoke. Zieker
es te joonk bis. Zoe werk dat volges mich ouch ien de bos.
Ich zal neer wyjer truk goen es myngen tied.
De bos wdor van partekeleer laij. 't Groetste gedeljte van
eine maan. Ouch de jach. D'n eigener sjtelden 'nne
boswachter aon. De maan m6s zich woer mdoke en doeg aal
vuur de laij ()et de bos te hawe. Weg wdore fleet veul ion
de bos, Ien de weenter woerte hie en dao kuep boat en bourn
oft de bos gesjlep. Doer dat gesjleps kregs te daan 'nne
weg oe ste de nak braoks es te fleet good loordes oe ste
leeps. Bie naot wet: goungs te tot aon d'n eenkele doer de
pratsj. Nao ejnigen tied greujde de weg weer todw. 'n

Aander jaor haws te weer 'nnen aandere weg ien 'n aander
gedejlte van de bos. Dao blef soms wol e klejn wegske van
waver. Dy haws te dao mie. Dao m6s te waol aterein loupe
en neet te kort op d'nne vuurgenger want daan sjloge dich
de tek ien de gezich. Hiedoer haw 't neet zoeveul waande-
lerre ien de bos. Miestaal wAore dat ldij vaan de 6mlig-
kende duerpe dy de weg wiste. De sjtadslaij hawwe doaw
ouch fleet zoeveul m61 vuur hie te koeme waandele. Dao
woende veul mender laij ien d'n 6mtrek es no& en ze hawwe
ouch fleet allemaol 'nnen 6t6 vuur 'ns met de keender nao
de bos te goer'.

De bos wodrd gegoUwe doer Staatsbosbeheer. Dao mos 'nnen
aandere zich woer mAoke. Hie en dao woerd de bos kdol
gehoawe en obbenoilts iengeplaant. De neteur kreg fleet zelf
mie de kaans vuur aal te hersjtelle. T6ssje d'n aonplaant
woerd aal weggemiejd wat de kop op sjtaok. Hiebie deenk
ich aon "Boeve de Daolekdomers". Ies sjtoang 't dao tally
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van 't vdon. Dao es noe gei vdon mie te zien. Oonder aon
de Daolekdomers mos 't z'nne natuurlikke gaank goen. De
oepe plaots vuur de DaolekAomers greujde taw en geinen
daol wAor mie te zien.

'nnen Aandere magkde zich woer en braach e noaw woerd met:
de bos woerd oontsjloete. Dao kaome parkeerplaotse, brej
weg met dik de kiezel drop. len de Sjechelder zelfs 'n
Walt Disneybrok. 't V.V.V. woerd iengesjakeld en reklaam
woerd gemak met waandelkdorte. "Uniek aan flora en fauna".
Gekleurde peulkes langs de weg, 't perk woerd geoepend.
Noe kos pa en ma met aonhaank tot op de parkeerplaots
vaore en zoe met kaitske en d'n hoond ouch 'ns doer de bos
waandele. Prachtig, dao heb ik del( gebruuk van gemak. Zoe
huurt 't: de neteur es vaan, vuur, en ei gehiel met de
mens. Met mich kaome honderde aandere. De bos woerd te
klejn. Dat kreg eine len de gate. De vertroAwde de laij
fleet. De magkde zich woer doer leenks en ries groete en
klejn sjtokke met peundraod aof te zitte. Sommige
sjtokskes neet groeter es honderd veerkante meter, aandere
lepen ien de doezend veerkaante meter. Myng mejning: 't es

te dr6k, akkoerd. Ich ven waol de waandelers zich udver 't
algemejn good gedrAoge. Wat hon betrof, dy lepe huugstens
'ns 'nne kier e pAor meter van de weg aof de bos ien, dy
wiste fleet wat weeld wdor.
Ich been aofgedwaold en gaon wyjer met de peundraod. De
weg en de peulkes woerte hie en dao verlaag en verzat,
zoedat ste dich fleet Len de peundraod leeps. Sjoens einen
oongebajde de menk dat dao ater get te zeuke es, toch
uuver de peundraod geit. Mesjiens vend nog 'ns einen oet
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vuur op de peundraod groete kleurpoosters te hange van
plaante en bieste dy zich dao ater op hawe. Volges mich
woerd mie op de peundraod gelet, dat de ien orde waor, dat
de peulkes al jaors geverf woerte en de weg verzien van
noüwe kiezel, es op de bos zelf. De laog mer lammenaardig
debie. Sjoens einen oondek haw dat hie en dao nog groete
Amerikaanse eike sjtodnge. Her zaog z'n kaans: dy webre
fleet van hie. Her magkde zich woer en heef ze allemaol Om.
Es 'r dat fleet doeg, daan sjtofing benne zoeveul jaor d'n
hille bos void met Amerikaanse eike. Daan golang 't
bronsgroen eikenhout de nachtegaol nao.
Volgende pasjent: de kesjtaonzjelboilm en de fezaant troje
nao veur. Dy zien ouch fleet van hie.

De leste de zich woer magkde es van plan vuur e gedejlte
van de bos Om de zoeveul tied kdol te kappe en 'n aander
gedejlte z'nne netuurlikke gaank te laote goen. Dat plan
es daan waol waver dryhonderd jaor oetgesjmerd.
Wat heb ik de bos len viefentwentig jaor zien
veraandere.Ich zeen waol doer de bos de balm fleet mie. Meh
floe! E dryhonderdjaore plan! Dao kaom ich fleet mie (pet
wies. Of wel ich mich mesjiens ouch woer maoke? Ich wait
't ouch neet, mesjiens heb ich waol honsdolheid.

Gus
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Natuur

Kerkuilen

De sectie Natuur van Stichting Grueles is op vele
terreinen actief, bijvoorbeeld de opschoonactie in het
voorjaar, het onderhoud aan de drinkpoelen, het knotten
van wilgen, het organiseren van cursussen "vogels kijken",
de educatieve activiteiten met onze eigen jeugdgroep, en
het organiseren van lezingen.
Wat u misschien niet wist is dat de sectie Natuur ook nauw
betrokken is bij de bescherming van een prachtige, maar
zeer bedreigde vogelsoort, namelijk de kerkuil (typo
alba).
Vroeger kwam de kerkuil in onze contreien veelvuldig voor.
Hij bewoonde kerktorens, maar ook in boerderijen en
schuren had deze uilesoort het zeer naar zijn zin. In de
laatste decennia is het aantal kerkuilen, niet alleen bij
ons maar ook landelijk, drastisch gedaald. Voor 1963 werd
het aantal broedparen geschat op 2.500 tot 3.500 stuks.
Daarna liep de stand terug tot een dieptepunt van ongeveer
200 broedparen, waarvan slechts een handjevol in Limburg.
Een oorzaak van de dramatische teruggang van de kerkuil
was het afsluiten van de invlieggaten van kerktorens en
zolders, waardoor veel geschikte broedplaatsen verloren
gingen. Dit afsluiten werd vaak gedaan ow verwilderde
duiven te weren.
De kerkuil leeft graag in een kleinschalig landschap met
akker- en grasland, houtwallen, boomgaarden en
meidoornhagen. In dit landschap komen namelijk voldoende
muizen voor, het hoofdvoedsel van de kerkuil.
In Gronsveld en Rijckholt zijn veel van deze
landschapselementen verloren gegaan. Daarnaast zijn er
praktisch geen boerderijen meer; bij uitstek de plaats
waar vele muizen onderdak vinden. Naast dit
voedselprobleem is er nog het probleem van de
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autosnelwegen en spoorbanen, die veel slachtoffers veroor-
zaken onder de op muizen jagende laagvliegende kerkuilen.
Omdat de kerkuil in Nederland voorgoed dreigt te
verdwijnen, heeft men begin jaren zeventig de noodklok
geluid. Vogelbescherming loofde zelfs voor ieder geslaagd
broedgeval een premie van f 25,- uit. Overal in Nederland
ontstonden werkgroepen die de kerkuil een warm hart
toedroegen. Zij gingen met veel enthousiasme

inventariseren zodat een goed inzicht werd verkregen in de
verspreiding van de kerkuil. De sectie Natuur werkt actief
mee aan de actie van de stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen (IKL) om de mogelijke broedplaatsen
voor de kerkuil in Limburg uit te breiden. Met name het
plaatsen van broedkasten in kerktorens en zolders bleek
voor de uitbreiding en het broedsucces van de kerkuilen
van groot belang.
In overleg met de stichting IKL wordt beoordeeld of een
broedplaats geschikt is en plaatsing zinvol is. In de
gemeente Eijsden hebben we inmiddels 13 kerkuilekasten
geplaatst. Uiteraard worden alleen kasten geplaatst met
toestemming van de gebruiker van het gebouw.
Iedere nestkast wordt geregistreerd, door ons onderhouden
en eind mei/begin juni op bewoning gecontroleerd. Zo zijn
door ons onder andere nestkasten geplaatst in de kerken
van Gronsveld en Oost-Maarland, de torenmolen van
Gronsveld, de Meschermolen, het kastee1 van Oost-Maarland,
en in de boerderijen van Vossen, Roosen en Hartmann. Door
het plaatsen van de nestkasten, maar ook door de zachte

Wespennest gevonden in een broedkast.
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Uilskuiken met donsveren.

winters en het groot muizenaanbod gaat het met de kerkuil
vanaf 1986 weer een stuk beter. In 1990 steeg het aantal
broedparen landelijk zelfs tot boven de 1.000, maar de
lage muizenstand in 1991 halveerde het aantal weer. Helaas
hebben we in de gemeente Eijsden nog geen broedgeval
kunnen waarnemen. Toch blijven we optimistisch. Op 11
oktober 1992 zag ik namelijk in het schemerdonker een
jagende kerkuil langs het talud van de Schutteboendersweg
(aon de Sjtaosie).
Op de zolder van mevrouw Reintjens (Stationsstraat) heeft
eind 1992 eveneens een kerkuil gehuisd. Deze uil is
duidelijk waargenomen en er werden ook een twintigtal
braakballen gevonden. In het verleden heeft er een kerkuil

Pim van de Weerdt inspecteert een uilenkast in de schuur bij demo/en. In de maand
juli worden de kasten gecontroleerd en geinspecteerd op gebruik, stevigheid en op
braakballen.

gebroed op boerderij Vossen. Bij het controleren van de
bij ons bekende lokaties vinden we soms nog braakballen,
zodat we blijven hopen. In de toren van kasteel Oost heeft
tot vier jaar geleden jaarlijks een kerkuil gebroed.
De kerkuil werd vroeger vaak "spookuil" genoemd. Dit had
te maken met zijn nachtelijke, vleermuisachtige vlucht. De
combinatie van zijn witte gezichtssluier, zijn witte
onderdelen (zie foto en tekening) en zijn onheilspellende
schreeuw, maken het beeld van de spookuil compleet. Om
zijn spookachtig beeld werd de kerkuil vroeger door de
mens fel vervolgd. Tegenwoordig is het image van de
kerkuil sterk verbeterd en is hij, als muizenverdelger bij
uitstek, zelfs een graag geziene gast.
Wij vragen onze lezers om waarnemingen van uilen of
braakballen aan ons (Hub Reumers tel: 2868 of Pim van de
Weerdt: 2806) door te geven. Ook als u weet waar vroeger
kerkuilen hebben gebroed zouden wij dit graag van u
vernemen. Deze lokaties zijn bij uitstek geschikt om een
broedkast te plaatsen.
De kerkuilen zullen u dankbaar zijn.

Pim van de Weerdt
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Wie was Anna Mechtel Urlings ?

Waardoor weten we zo weinig over het leven in vroeger
tijden van de "gewone" mensen van Rijckholt en Gronsveld?
Het is misschien goed eens even stil te staan bij de
bronnen die ons ter beschikking staan. Over onze
dorpsgenoten en over hun manier van leven in vroeger
eeuwen, is maar sporadisch geschreven. Er was geen
burgerlijke stand, de gemiddelde dorpeling hield er
bovendien geen dagboek op na, schreef geen brieven (Als
hij of zij al kon schrijven), en had meestal te weinig
bezittingen om een uitgebreid testament na te laten. Dat
betekent dat de gemakkelijk verkrijgbare informatie
vrijwel altijd de kasteelheer en zijn familie betreft. We
kunnen echter wel het een en ander over gewone mensen uit
de doop- en trouwregisters halen. Verder voorzien de
archieven van de Schepenbanken van Gronsveld en Rijckholt
ons van materiaal, omdat de rechtszittingen die naar
aanleiding van een vechtpartij, een brand, een moord of
een inbraak werden gehouden, zijn vastgelegd. Wanneer we
jets over de dorpsbewoners uit vroeger tijden te weten
willen komen, moeten we dus goed spitten in de archieven
en dan komen we meestal bij de Schepenbank terecht. Daar

vonden we een tijd geleden een verhaal over een diefstal
in Rijckholt op 9 Juni 1775.
Wat gebeurde er op die bewuste dag? De uitgebreide
getuigenverklaringen vertellen allemaal hetzelfde verhaal.
De belangrijkste getuige was de bewoner/eigenaar van het
huis, gelegen "tot tegenover het Casteel van Richolt",
voor het huis van Schepen Hallers. Deze bewoner was Dirck
Wijsen, "oudt ontrent seventigh jaeren". Hij vertelde op
de rechtszitting dat hij om ongeveer zes uur 's avonds
thuiskwam na "het hoegen van sine artappelen en schoon
maeken van sine wortelen" en toen ontdekte dat twee
kisten, de kamerdeur en de zolderdeur waren opengebroken,
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en verder dat "een groot gat int dak gebrooken alsmede de
steenen uijtgebroecken" waren. Ook waren de kleren van
zijn schoondochter Marie Elisabeth Pieters plus enige
schillingen verdwenen. Tot slot zei hij dat hij zijn zoon
en schoondochter uit het veld was gaan halen, waarna hij
verklaarde "niet te connen scrijven" en daarom tekende met

een kruisje.

De andere getuigen waren Servaes Wijsen (39 jaar), Maria
Elisabeth Pieters (leeftijd onbekend), Jaspar Pieters
(leeftijd onbekend), Machiel Liessens (22 jaar), Reiner
Bemelmans (20 jaar), Hendrik Hermans (27 jaar) en Gerart
Liessens (27 jaar). Allen woonden vlakbij het huis waar de
inbraak had plaats gevonden, en waren afgekomen op de
noodkreten van de familie Wijsen. Servaes Wijsen vertelde
aan de Schepenen dat hij "sijnde met sijne huijsvrouw in
den velde op de wortelen was" en door zijn vader naar huis

was geroepen. Daar trof hij de situatie aan die zijn vader
had beschreven. Verder zei hij dat hij in "een stuck
kooren van Lambert Hallers ontrent een uure daernaer,

bevonden heeft beneffens Jaspar Pieters en andre
inwoonders alhier, de vrouwpersoon dewelke nu alhier in
detente ( gevangen) wort gehouden ten huijse van de

weduwe Liessens..."
Met andere woorden, een uur na thuiskomst van de zoon en
schoondochter van Dirck Wijsen werd in het korenveld naast
het huis van Lambertus Hailers een vrouw aangetroffen, die

werd opgepakt. De andere getuigen verklaarden dat de vrouw
was opgesprongen, "Jesus maria" had geroepen, wegrende,

maar door Jaspar Pieters was achtervolgd en met de
gestolen waar was gegrepen. Zij bleek kleren aan te hebben
van Elisabeth Pieters, die zij van Jaspar, Elisabeths
broer, mocht aanhouden, terwijl hij de rest van de
gestolen spullen aan zijn zuster had teruggegeven. Jaspar
had nog wel aan de dievegge gevraagd waarom zij de
diefstal had begaan, waarop zij had geantwoord dat zij
"alleen maer aen het gebrookene gat gestaen hadde en dat

twee manspersoonen, haer onbekent, haer deselven gestolene

goederen uijtgegeven hadden."
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Wie was deze "vrouwpersoon"? Veel komen we niet van haar

te weten, mar dat wat vermeld wordt, is heel intrigerend.

Zij werd op 12 en 14 juni 1775 zeer uitgebreid verhoord en

vertelde daarbij twee niet met elkaar strokende verhalen.
In een laatste verhoor op 23 juni werd zij met die
tegenstrijdigheden geconfronteerd en moest zij onder ede
verklaren wat de waarheid was. Aan de personen die het
verhoor afnamen, werd het volgende advies gegeven:
"UEdelen sullen gelieven attentie te nemen op het weesen

ende beweginge van de gevangene, en aen haer veranderinge
van coleur". We kunnen hieruit concluderen dat de leden

van de Schepenbank hier een psychologische benadering
toepasten door te letten op het uiterlijk van het meisje,

bij voorbeeld of zij al dan niet bloosde.
Uit het verslag van 12 juni lezen wij dat haar naam Anna
Mechtel Urlings was, oud ongeveer negentien jaar, dat haar
ouders Joannes Urlings, schoenmaker van beroep, en
Catharina Custars waren. Ze werd in de Heerlijkheid Sibbe,

parochie van Oud-Valkenburg, geboren op de Lookerstraat,
waar haar ouders sinds 22 jaar woonden. Ze "zegt te weeten

rooms catholijk" te zijn en verklaart dat ze tot haar

achtste jaar (!) bij haar ouders had gewoond. Toen kwam
zij in huis bij Lemmen Winthagen in Houthem, waar ze een
half jaar de koeien had gehoed. Daarna was zij vier jaar

"verkensmeisje bij Christiaen Paulussen tot Wijk in
Schinkepoort", woonde zij vervolgens (nog geen veertien
jaar oud dus) gedurende twee jaar bij bakker Jan Habets op

de Boschstraat in Maastricht, toen drie maanden bij de

apotheker De Bruijn in Breda en tenslotte 2 jaar in Bergen

op Zoom bij "D'Heer Capiteijn Franssen onder het Regiment

van Douglas".
Of zij broers en zusters had wordt niet vermeld. De

familieomstandigheden zullen niet rooskleurig zijn
geweest. Dat zou je althans kunnen opmaken uit het feit

dat Anna op 8-jarige leeftijd de kost ging verdienen als

koeienmeid.
Na haar persoonlijke gegevens volgt het verhaal van de

inbraak. Tijdens het eerste verhoor vertelt zij op de weg
van Namen naar Sibbe twee onbekende mannen tegen te zijn

gekomen, "een gekleedt met eenen bruijnen en den anderen
met eenen blauwen Rock; eenen spreekende hoog- en den
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anderen neder-duijtsch". Ze waren met haar meegelopen tot
Luik, hadden haar geld gegeven om de boot tot Vise te

pakken en hadden haar gezegd de volgende dag op hen te
wachten op de weg naar Maastricht langs de Maas. Ze was
met die onbekende mannen naar Rijckholt gegaan, door een
"gaer" (= hek) gegaan en via een heg in de moeshof
terechtgekomen van het eerder genoemde huis op het Broek.
De mannen hadden haar niets gezegd over een inbraak, zo
vertelde zij verder, maar ze had gezien dat ze een gat in
het strooien dak maakten, daardoor naar binnen gingen en
enige tijd later kleren en linnengoed naar buiten gooiden.
Zijzelf had alleen maar de spullen bij elkaar gebonden en
had niet geholpen bij het openbreken. Wel had ze een deel
van de gestolen kleren aangetrokken. De mannen hadden haar
bevolen in het korenveld te blijven en "dat sij sich soude
stilhouden..."
Het verhaal op 14 juni luidt anders. Ze was van Vise langs
de Maas gelopen, op weg naar het ouderlijk huis in Sibbe,
en kwam toen bij een kleine plek, beplant met
"willigeboomen", tussen Eijsden en Oost. Terwijl ze wat
zat uit te rusten, kwam een oude vrouw "die bepokt en
gebasaneert (= tanig) van vel int gesigt was" met een korf
met winkelwaren naar haar toe. Ze had de vrouw en haar
zoon ongeveer drie jaar geleden ontmoet toen deze op weg
naar Brussel waren. De bejaarde vrouw, die "spreekende het
duijts als een geborene Waelinne en eenen kleenen winkel
houdt en waffelen tot koop bakt", nodigde haar uit voor
het eten. Wanneer er echter buren in haar huis aanwezig
zouden zijn, mocht zij niet zeggen dat ze uit de buurt
kwam, "maer dat sij van den Bosch in Hollant waere,
vermits sij goedt Hollants sprak". Zo gezegd, zo gedaan.
Zij had die middag gegeten met de oude vrouw en haar zoon,
alwaer ook "de twee dogters van voorsegde vrouwpersoon
sijn ingekomen, die alreets segden de middag gegeten te
hebben alwaer sij de wortels hadden helpen schoon macken".
De vrouw vertelde haar van een boer die in een dorp
vlakbij woonde, die met zijn gezin in het veld de
aardappelen aan het ophogen was, en die "veel gelt hadde
van verkogde waeren". De vrouw beloofde dat als Anna met
een van de dochters en de zoon naar het huis zou gaan, zij
na afloop genoeg kleren zou krijgen "om met haere dogter
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te gaen naer Luijk te gaen dienen". De zoon gaf vervolgens
zijn zuster en Anna de opdracht de weg naar de lindeboom
in het dorp op te gaan, om vandaar het huis van achteren
te benaderen. Waarschijnlijk wordt hier de "pier
pleintje) bedoeld op de hoek van Rijksweg en de huidige
Steenstraat. (Zie Grueles lie jaargang no.2, juni 1991,

p.82.)
Vanaf hier is het verhaal gelijk aan dat in het eerste
verhoor. De dochter was na de inbraak direct vertrokken om
"wederom naer de wortels te gaen geijen wieden)" en de
zoon had haar bevolen met de bijeengebonden kleren in het
korenveld te blijven tot een uur of tien, elf in de avond.
Hij zou haar dan naar het huis van zijn moeder brengen.
Tot slot vertelde zij onder andere nog dat de zoon
ongeveer negentien jaar oud was, kort van postuur was, een
blauwe kiel droeg en blootsvoets ging. Ze had broer en zus
tegen elkaar horen zeggen dat de bejaarde vrouw "ordinair"
was en "de charlierse". (Wellicht wordt hier bedoeld dat
de oude vrouw afkomstig was uit Charlerois.) Ook Anna
tekende met een "cruijsjen als niet konnende schrijven".

De afloop is al verteld: ze werd overgedragen aan de
rechterlijke macht. Of de familie uit Oost werd opgepakt
is niet bekend, evenmin als de straf die het meisje kreeg.
Wat ons uiteraard buitengewoon spijt. Het enige wat wij
kunnen doen is hopen dat de heren van de Schepenbank met
de hand over het hart hebben gestreken, maar daar hebben
wij zo onze twijfels over.

Fieke Lakmaker
Jo Purnot
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Van aal
en nogg
Lierlaw roiike

"Lierlaw rouke" was vroeger bij de jeugd van Gronsveld en
Rijckholt algemeen bekend. "Lierlaw" is de Gronsveldse
naam voor bosrank, een klimplant die hier in het bos
algemeen voorkomt.
Elders in ons land is deze plant zeer zeldzaam omdat haar
voorkeur uitgaat naar een kalkrijke bodem.
In het bos is de bosrank reeds op grote afstand te
herkennen aan de afhangende, dikke bundels ranken, die
lijken op de lianen uit de tropische regenwouden. De
bladstelen slingeren zich omhoog in de bomen en struiken.
In de zomer draagt de bosrank een sluier van kleine
groenig-witte bloemsterren, die een meidoornachtige geur
verspreiden. In het najaar en in de winter zien we over de
struik een wollige deken van behaarde vruchtjes liggen. De
oudere stengels van de bosrank zijn houtig en waren erg in
trek bij de jeugd, omdat je deze droge stukken stengel net
zoals een sigaret kunt roken.
Het stiekem ergens "lierlaw rotike" was dan ook erg
spannend. Een groot nadeel is dat je er een branderig
gevoel in de mond van krijgt en dat je er behoorlijk
misselijk van kunt worden.
Werd zo'n groepje kinderen door oudere mensen betrapt op

het roken van "lierlaw", dan gaf men hun vaak de raad om
de broekspijpen dicht te binden. Dit had alles te maken
met de stoelgang, die na het "lierlaw roUke" wel eens uit
de broek kon lopen. Sommigen hadden zelfs een hele
verzameling "lierlaw". Zo vertelde Wallie van de Weerdt
dat hij als kind in de kelder een voorraad op maat had
liggen. Sommige stukjes zo dik als een "La Paz" -sigaar,
maar ook "Cigarillo's" behoorden tot zijn assortiment.

73



Ii

Alleen de bewaarplaats bleek geen succes, omdat de
vochtige kelder de kwaliteit van de "lierlaw" niet ten
goede kwam.
Van enkele leerlingen van "meester Jaspars" hoorde ik dat

dit gebruik van nlier1aw" zelfs uitvoerig aan de orde kwam
tijdens de natuurlessen.
Dit "roUke van lierlaw" spreekt kinderen toch wel erg aan,
want mijn zoon Toon heeft nadat ik hem het verhaal over
ulierlaw" vertelde regelmatig zijn zakken vol als we thuis

komen van een wandeling.

Ina van de Weerdt
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Jong geleerd is oud gedaan

Dagelijks is Frans Huits in onze werkplaats bezig met het
restaureren en conserveren van diverse oude
gebruiksvoorwerpen. Op 19 en 20 juni kunt u het resultaat
van zijn noeste arbeid bewonderen op een tentoonstelling
die gehouden wordt op de "koer" van familie Reintjens,
Rijksweg 89.

Roger Dassen op de gerestaureerde Porsche Allgaier.
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Gelukkig heeft hij sinds enige tijd hulp gekregen van de
15 jarige Roger Dassen. Geweldig Roger!
Het herkennen van het afgebeelde voorwerp zal vele oudere
lezers waarschijnlijk geen problemen opleveren. Wij willen
echter onze jeugdige lezers ook graag bij onze
activiteiten betrekken. Als zij het afgebeelde voorwerp
herkennen kunnen zij dit aan Roger laten weten. (Voerenweg
1, tel 2058). Onder de goede inzenders verloten wij een
prijs
Succes!

John van de Weerdt
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Het kruis "ien de Sjlak"

Het dubbel-kruis

Het voor Cronsveld, vanuit historisch oogpunt bezien,
belangrijkste wegkruis staat in de Slak langs de Slakweg,
op een plaats die sinds 1982 tot Maastrichts grondgebied
behoort.

In de vorige eeuw werd dit gebied aangeduid met het
toponiem "Op de Steen" en de landweg werd de "Slekweg"
genoemd. In de Slak stond vermoedelijk reeds tijdens de
eerste helft van de vorige eeuw een zwart eenvoudig
ijzeren wegkruis met een wit korpus. Het zal er destijds
als devotiekruis zijn geplaatst, want het stond op een
plaatst waar een aantal landwegen elkaar kruisten.
Naast dit ijzeren kruis is, ter herinnering aan een
verschrikkelijk ongeluk dat daar in 1848 plaatsvond, nog
een stenen ongevalskruis geplaatst. Er stonden toen dus
twee wegkruisen vlak naast elkaar: een devotiekruis en een
ongevalskruis. Dit zogenaamde dubbel-kruis heeft
waarschijnlijk tot begin van de tweede wereldoorlog daar
gestaan. In de Katholieke Illustratie van 23 februari 1939
stond nog een mooie foto van dit dubbel-kruis.
Vermoedelijk kort hierna is het ijzeren kruis verdwenen.
Op dit moment is nog een klein restant hiervan te zien. Nu
staat er dus nog alleen het stenen kruis. In Grueles 1981,
nr.4, is weliswaar een artikel over dit kruis geschreven,
maar ik ben van mening dat dit kruis in mijn reeks over de
wegkruisen in Gronsveld en Rijckholt niet mag ontbreken,
te meer daar nader onderzoek nieuwe gegevens aan het licht
heeft gebracht, die historisch gezien zeer interessant
zijn en meer duidelijkheid geven over hetgeen zich
destijds op deze plaats heeft afgespeeld.
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Voordat het ongeluk zelf ter sprake komt, wil ik ingaan op
het "botte" (het verrichten van hand- en spandiensten voor
de gemeente), omdat het ongeval tijdens het "botte"
plaatsvond. In Grueles 1981, nr.4, is aan het "botte'
reeds aandacht geschonken door Jons van Dooren. Hij heeft
in zijn artikel een drietal interviews met oudere inwoners
weergegeven en verzocht toen om nadere informatie over
deze werkzaamheden. Nader onderzoek bij het
Dokumentatiecentrum Limburg van de Stadsbibliotheek, het
Rijksarchief te Maastricht en het Gemeentehuis in Eijsden,
heeft voldoende materiaal opgeleverd om een beeld te
kunnen schetsen van deze werkzaamheden, waaraan alleen de
oudsten onder ons nog hebben deelgenomen.

De hand- en spandiensten

Tijdens het Ancien Regime (de tijd veer de Franse
Revolutie), toen Gronsveld nog een graafschap was, was het
gebruikelijk dat de eigenaren of gebruikers van een stuk
grond de weg ernaast zelf onderhielden. Door de komst van
de Fransen (in 1794) is in heel wat zaken verandering
gekomen. De revolutionaire Fransen waren, vooral in de
beginperiode, erg gekant tegen alles wat met het
katholieke geloof of geloofsuitingen te maken had. Heel
wat historisch materiaal, waaronder ook vele wegkruisen,
werd toen vernietigd. Dit is ook de reden dat u zelden een
wegkruis van vOer 1800 zult aantreffen.
Het graafschap Gronsveld werd opgeheven, zodat vanaf dat
moment niet meer de beer van Gronsveld hier de dienst
uitmaakte. Na enkele jaren werd Gronsveld een eigen
gemeente met een gemeentebestuur bestaande uit
gemeenteraadsleden, schepenen (wethouders) en een

burgemeester.
Met betrekRing tot het onderhoud van de buurtwegen werd
een besluit uitgevaardigd, waarin werd bepaald dat de
gemeenten die geen post op de begroting hadden staan voor
het onderhoud van de buurtwegen, een "betaling in natura"
konden heffen van hun inwoners. Dit betekende dat er hand-
(handenarbeid) en spandiensten (kar en paard) konden
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worden gevorderd. De gemeenteraad moest hiervoor elk jaar
een "rol van omslag" over de ingezetenen opstellen en de
te betalen vergoeding bij het niet nakomen van hun
verplichtingen vaststellen en ter goedkeuring aan
Gedeputeerde Staten zenden.
Ook nadat de Fransen waren vertrokken (in 1814) bleven de
hand- en spandiensten bestaan. Door de Provinciale Staten
ward toen het "Reglement nopens het beheertoezigt en
onderhoud der buurtwegen in het Hertogdom" vastgesteld,
Hierin werd ondermeer bepaald dat de gemeenten ervoor
dienden te zorgen, dat de buurtwegen gelijk werden
gemaakt, de kuilen met steengruis werden gevuld en de
overhangende takken van bomen en heggen werden gekapt.
Om er op toe te zien dat de gemeente haar taak naar
behoren uitvoerde, was er door de provincie een inspecteur
aangesteld. Voor Gronsveld en omringende dorpen was dat de
inspecteur van het 3e buurtwegendistrict. Deze moest
rapport uitbrengen aan de districtscommisaris.
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Zo stuurde de districtscommisaris Van de Weyer op 25
september 1837 aan de burgemeester van Gronsveld een
brief, waarin hij hem erop attendeerde dat, nu de
werkzaamheden op de velden bijna voltooid waren, er orders
gegeven moesten worden om de buurtwegen in orde telmaken.
Dit werk moest worden opgedragen aan de gemeentenaren die
nog niet aan hun door de rol oplegde verplichtingen hadden
voldaan.
Op 8 oktober 1847 werd Anton Jozef Tummers, de
plaatselijke ontvanger van de gemeente Gronsveld,
aangesteld als inspecteur van de buurtwegen. Hij was
woonachtig in Eckelrade, dat toen gedeeltelijk tot de
gemeente Gronsveld behoorde. Over deze Tummers is al eens
geschreven in Grueles 1989, nr.4 en 1990, nr.l, in de
artikelen van Piet Orbons "Gronsveld, Rijckholt, Mesch en
Eijsden 150 jaar bij Nederland. Het Revolutiejaar 1848."
In 1848 was het in Gronsveld nogal onrustig en
burgemeester Andries Aldolph Gadiot werd tot aftreden
gedwongen. Tummers solliciteerde toen ook naar deze
vacante post, hij was een protégé van Gadioti De bevolking
was hem echter niet goed gezind en er braken zelfs
relletjes uit. Een van de fanatiekste tegenstanders was
schepen en tevens waarnemend burgemeester Willem
Berchmans. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beide
heren steeds met elkaar overhoop lagen. Dit gegeven is
voor een objectieve beoordeling van het hierna volgende
verhaal van groot belang.
Uit een aantal stukken van het Provinciaal Archief blijkt
dat er nogal wat inwoners van Gronsveld problemen hadden
met het functioneren van Tummers als inspecteur van de
buurtwegen. Regelmatig werden er bij het provinciaal
bestuur klachten over hem ingediend. Naast een aantal
inwoners van Eckelrade, waren het vooral de schepen en
waarnemend burgemeester Berchmans en het raadslid Bouchoms
die zich over hem beklaagden.
Zo dienden Gedeputeerde Staten van het Hertogdom Limburg
zich op 6 juli 1849 te buigen over een zaak waarbij zowel
Tummers als Berchmans tegen elkaar een klacht hadden
ingediend. Berchmans had de kantonnier Brouwers de
opdracht gegeven om niet alleen toezicht te houden op de
buurtwegen, maar ook op de "beken en waterleidingen". Toen
deze dit weigerde schroomde Berchmans niet hem beledigende
uitdrukkingen naar het hoofd te slingeren.
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Gedeputeerde Staten merkten in deze zaak allereerst op
"dat de weederkerige klagten bun oorsprong vinden tusschen
den eerstgenoemden (Tummers) en eenige leden van den
gemeenteraad aldaar ingeworteld misverstand, hetgeen in
deze evenals in vroegere soortgelijke zaken de hoofdrol
schijnt uittemaken".
Met betrekking tot de klachten concludeerden zij dat
Berchmans noch in zijn hoedanigheid van schepen, noch in
die van waarnemend burgemeester de bevoegdheid had "om de
kantonnier van zijne gewone bezigheden aftetrekken" en dat
hij hem niet had mogen beledigen, zodat zij zijn handelen
afkeurden. Verder zijn zij van mening dat, ondanks het
feit dat het de kantonnier bij het buurtwegenreglement
niet is opgedragen, het toezicht op de beken en
waterleidingen toch in de aard van zijn functie
opgesloten. Berchmans moet het verkeerde van zijn handelen
onder ogen worden gebracht en daaromtrent terecht gewezen
worden en Tummers mag er zich niet meer tegen verzetten,
indien de staat van de buurtwegen er maar niet onder
lijdt.

Tn alle zaken die ik onder ogen heb gehad, werd Tummers
steeds in het gelijk gesteld.

Uit een lijst van 9 december 1853 blijkt dat 91
Gronsveldenaren de verplichte handdienst hadden afgekocht.
De vergoedingen hiervoor varieerden van f 0,10 tot f 2,36
per persoon, doch de meesten betaalden tussen f 0,15 en
f 0,25.

Op 29 juni 1851 werd de Gemeentewet ingevoerd en een paar
jaar daarna werd de gemeente verplicht een verordening
vast te stellen met betrekking tot de plaatselijke
belasting in natura. Hierin dienden nadere regels te
worden gesteld omtrent de heffing en de invordering van de
hand- en spandiensten.
De verordening van Gronsveld heb ik niet kunnen vinden,
wel die van de buurgemeente Rijckholt. Beide verordeningen
zullen waarschijnlijk niet veel van elkaar hebben
afgeweken, zodat ik hier de belangrijkste gegevens van de
Rijckholtse verordening zal aanhalen. Vanaf 1 januari 1854
waren onder andere de navolgende regels van toepassing:
* van de handdienst werden vrijgesteld, de vrouwen die
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geheel onvermogend waren, alsmede de onvermogende mannen
die, hetzij omdat zij de ouderdom van 65 jaar hadder
bereikt, of uit de hoofde van ziekte of lichaamsgebreken
arbeidsongeschikt waren;
* als onvermogend werden beschouwd de vrouwen en de niet
tot arbeid geschikte mannen wier vermoedelijk jaarlijks
inkomen niet meer dan f 60,- bedroeg of die tijdens de
opmaking van het kohier van omslag uit de armenfondsen
onderstand genoten;
plaatsvervanging was geoorloofd, mits dit door geschikte

personen en behoorlijk bruikbare paarden of ossen
geschiedde;

de opgeroepen "dienstplichtigen" dienden voorzien te
zijn van voer- en werktuigen;
de belasting werd omgeslagen over de hoofden van de

huisgezinnen (voor geheel Rijckholt tot ten hoogste 500
dagen handdiensten en 150 dagen spandiensten);

voor de hoogte van de te verrichten handdiensten was
bepalend het vermoedelijk inkomen en het meer of minder
bij de inwoners in gebruik zijnde bouw- en weiland. Voor
de spandiensten werd uitgegaan van het getal van de
trek- of werkpaarden en werkossen die door hen werden
gehouden.
In de gemeente Gronsveld was men van plan tevens de
"leraar der godsdienst" vrij te stellen, doch dit werd
door de Gedeputeerde Staten niet goedgekeurd.
Op 30 april 1866 en daarna op 28 februari 1900 werd door
de gemeenteraad van Gronsveld een nieuwe verordening
vastgesteld. In gevolge laatstgenoemd besluit werden in de
toekomst vrijgesteld: de vrouwen, de jongelieden beneden
de 16 jaar en de mannen boven 65 jaar, zij die door ziekte
of lichaamsgebreken verhinderd waren en zij wier jaarlijks
inkomen niet meer dan f 150,- bedroeg en zij die
onderstand genoten uit instellingen van weldadigheid. De
belasting werd omgeslagen tot hoogstens 1700 dagen
handdiensten en 600 dagen spandiensten. De bepaling van de
hoogte geschiedde op dezelfde wijze als hiervOor voor 1854
beschreven. Wel werd bepaald dat de afkoopsommen per dag
waren vastgesteld op f 0,50 voor de handdienst, f 2,- voor
de spandienst met een paard, f 3,- voor twee of meer
paarden, f 1,25 voor een os en f 2,- voor twee ossen.

Een aantal jaren later, op 21 februari 1914, besloot de
gemeenteraad ingaande 1 januari 1914 de belasting in
natura af te schaffen en hiervoor in de plaats belasting
in "geld" tot een maximum van f 2.500,- te heffen. In het
hierbij behorende Reglement van orde werd ondermeer
bepaald: er zouden werk- en voerlieden worden aangenomen,
die zich uit vrije wil aanboden om hiermee hun aanslag
geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden te krijgen. Zij
kregen hiervoor f 1,- per dag voor de handdiensten en
f 4,- per dag voor de spandiensten met een paard, voor
twee paarden f 6,- en voor een os of pony f 2,- per dag.
De werkuren waren van 7.00 uur tot 11.00 en van 14.00 tot
18.00 uur. De werk- en voerlieden moesten van het
mannelijk geslacht zijn, niet jonger dan 18 jaar en niet
ouder dan 60 jaar. Na afloop van elke dag kreeg men een
bon, die betaalbaar werd gesteld bij de afrekening van de
belastingaanslag in geld tot dekking van de hand- en
spandiensten. Dit raadsbesluit werd bij K.B., nr 10, van 6
april 1914 goedgekeurd. Doch reeds op 6 juni 1914 besloot
de raad de verordening weer te wijzigen, omdat het eerder
vastgestelde raadsbesluit in de praktijk moeilijk
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uitvoerbaar was, zodat het de raad wenselijk voorkwam dit
door een ander te vervangen. Men draaide de klok weer
terug en besloot over te gaan tot heffing van een
belasting in natura. Ook werd voor vrijstelling de
leeftijd weer verhoogd tot 65 jaar. De belasting ward
omgeslagen tot (slechts) 600 dagen handdiensten en 400
dagen spandiensten. De afkoopsommen waren gelijk aan de
hiervoor genoemde bedragen.
Dat de gemeente Gronsveld zich bij de uitvoering ook niet
altijd aan de regels hield, blijkt uit het felt dat de
kohieren over de jaren 1910 en 1914 door de Gedeputeerde
Staten werden afgekeurd, omdat er ook vrouwen waren
aangeslagen.
Uiteindelijk is bij verordening nr. 80 van 28 augustus
1930, de definitieve afschaffing van deze belasting in
natura goedgekeurd, waarmee dus in de gemeente Gronsveld
een einde kwam aan het "botte".

Het ongeluk in de kiezelkuil

Om aan het benodigde steengruis te komen om de buurtwegen
goed te kunnen onderhouden, werden door de gemeente
Gronsveld enkele kiezelkuilen geexp1oiteerd. De kiezelkuil
in het Savelsbos is hiervan nog een restant. Op 30 april
1846 werd door de gemeente Gronsveld, bij akte verleden
voor notaris Brouwers te Eijsden, van Joannes Lacroix,
landbouwer te Gronsveld, voor een bedrag van f 180,- een
perceel bouwland gekocht. Dit perceel lag "Op de Steen"
onder de gemeente Gronsveld, het was doorsneden door de
Slekweg en het was 11 roeden en 28 ellen groot. Dit
perceel werd aangekocht am er kiezel te delven, hetgeen
vanaf 1847 oak gebeurde.
Op 10 juni schreef Tummers, als inspecteur van de
buurtwegen, een brief aan Berchmans in diens functie van
waarnemend burgemeester. Hij drong erop aan am onverwijld
volgens het bestaande buurtwegreglement te werk te gaan en
hem te verwittigen waar en wanneer de werkzaamheden zouden
beginnen. Hiermee verwees hij naar een afspraak die hij
met de voormalige burgemeester Gadiot had gemaakt. Tevens
verzocht hij om voor goed steengruis te zorgen, slechte Situatieschets van de kiezelkuil (gearceerde gebied).
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grond zou hij er niet op laten "varen". Hij hoopte dat de
gemeente hem geen aanleiding zou geven om art. 54 te
moeten toepassen (vermoedelijk is dit een dreigement).
Enkele dagen later, op 17 juni 1848, rapporteerde Tummers
aan Gedeputeerde Staten dat de administratie van Gronsveld

geen prijs stelde op zijn raadgevingen en
terechtwijzigingen.
De brief van 10 juni en het rapport van 17 juni zullen er
zeker toe hebben bijgedragen dat de gemeente een paar
weken later op dinsdag 4 juli 1848 een dertigtal inwoners
had opgeroepen om die dag hand- en spandiensten te
verrichten. Om te kunnen weergeven wat zich die dag moet
hebben afgespeeld in de kiezelkuil in de Slak en vooral
wat de oorzaak moet zijn geweest van de (voor zover mij
bekend) grootste ramp die de Gronsveldse gemeenschap ooit
heeft getroffen, heb ik de beschikking over een drietal
bronnen:
een bericht, gedateerd 4 juli 1848, van Berchmans als

waarnemend burgemeester aan de districtscommisaris
(Provinciaal Archief, inventaris nr. 11.527);
een tweetal kranteberichten van het Journal du Limbourg.

Een van 6 juli 1848 dat zij overgenomen hadden uit de
Gazette de Cologne, en een van 7 juli 1848, nadat men zelf
de onheilsplek had bezocht. De Gazette de Cologne moet
dus, ondanks de gebrekkige communicatie in die tijd, reeds
de dag na het ongeluk een artikel hebben geplaatst;
een rapport van Tummers, als inspecteur van de

buurtwegen, van 7 juli 1848, eveneens gericht aan de
districtscommissaris (Provinciaal Archief, inventaris nr.
11.257).

De kiezel werd die dag gedolven in de kiezelkuil in de
Slak, op het perceel dat men in 1846 daarvoor had
aangekocht. Van hieruit werd de kiezel met karren naar de
plaats van bestemming gebracht. Deze kiezelkuil had
volgens de krant een oppervlakte van 20 bij 4 meter en de
zijwanden waren ongeveer 4 meter hoog. De toegang tot de
kiezelkuil verliep geleidelijk, zodat de karren er zonder
problemen in konden afdalen en de paarden de volgeladen
karren er ook weer gemakkelijk uit omhoog konden trekken.
Ondanks zijn dringende verzoek daartoe, had men Tummers
niet van te voren geinformeerd over deze werkzaamheden,
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zodat hij die dag ook niet aanwezig was. Bovendien had,
volgens Tummers, schepen Berchmans hem vooraf al gezegd
dat hij niet nodig was op het werk en er ook niet hoefde
te verschijnen, eraan toevoegend dat hij (Berchmans) wel
voor toezicht zou zorgen. Tummers schreef ook dat hij bij
de aankoop van deze kiezelkuil, vanwege zijn toestand en
ter voorkoming van onheil, nooit ondermijnd zou mogen
worden en altijd van bovenaf bewerkt zou moeten worden.
De eerste keer in 1847 was men ook zo te werk gegaan, doch
dit jaar hadden de schepenen Willem Berchmans en Hendrik
Bemelmans goed gevonden am het anders aan te pakken. Er
zou dit jaar over een lengte van 20 ellen ongeveer 1/2 el
onder de grond worden ingewerkt, om zoveel mogelijk kiezel
ineens naar beneden te laten vallen.
Schepen Bemelmans was die dag namens de gemeente belast
met het toezicht. De veldwachter Jan Lambert Houben was
eveneens aanwezig. Volgens Tummers zou de plaatselijke
autoriteit, namelijk schepen Bemelmans, meermaals door
voorbijgangers en ingezetenen van Gronsveld op het
zichtbaar gevaar, met betrekking tot de manier van werken,
attent zijn gemaakt. Dit had echter enkel tot gevolg dat
hij, toen het werkvolk door hem was verwijderd, enige
paaltjes had ingeheid om de instorting te forceren. Maar
toen dit niet het gewenste resultaat had, heeft hij de
werklieden doen voortwerken. In de late namiddag tussen
17.00 en 18.00 uur werd Gronsveld opgeschrikt door het
bericht dat er in de kiezelkuil een vreselijk ongeluk had
plaats gevonden. Er zouden een aantal mensen onder de
kiezel zijn bedolven. Wellicht ook dat men de gewonden en
de overige aanwezigen tot in het dorp heeft horen
schreeuwen.
Waar Tummers reeds voor gewaarschuwd zou hebben was
inderdaad gebeurd. Door niet van bovenaf te werken, maar
door over de gehele lengte op een diepte van 3 ellen de
kiezelwand 1 1/2 el te ondergraven, zonder voldoende te
stutten, was de gehele bovenlaag, bestaande uit grond en
kiezel, totaal onverwacht naar beneden gekomen en had
ongeveer 20 personen geheel of gedeeltelijk bedolven.
Door de snelle hulp van de overige arbeiders en voerlieden
en de toegesnelde ingezetenen van Gronsveld, zijn toen nog

12 personen, die niet geheel onder de kiezel bedolven
waren, gered. Zij waren wel gewond, maar verkeerden niet
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Situa tie vOOr de instorting.

f 1,5e1

in levensgevaar. Schepen Bemelmans die zich bovenaan de
kiezelkuil beyond, werd ook mee naar beneden gesleurd,
doch hij raakte slechts aan zijn hoofd gewond. De
veldwachter kwam met de schrik vrij.
De dodelijke slachtoffers van dit ongeluk waren:

Mingels Petronella, 35 jaar, zonder beroep, ongehuwd,
dochter van Simon en Gieraets Gertrudes uit Gronsveld;

Duysens Maria Catharina, 17 jaar, zonder beroep,
dochter van Jan en Aerts Maria Anna uit Gronsveld;

Beckers Catharina, 16 jaar, zonder beroep, dochter van
Laurents en Weemeyers Maria uit Gronsveld;

Beckers Cornelia, 20 jaar, naaister van beroep,
ongehuwd, dochter van Hendrik en Weemeyers Elisabeth uit
Gronsveld;
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Blom Maria Anna, 19 jaar, zonder beroep, ongehuwd,
dochter van Simon en Aerts Cornelia uit Gronsveld;

Konings Wilbelmus Hubertus, 22 jaar, militair in het 5e
esquadre jagers te paard, ongehuwd, zoon van Bartholomeus
en Elisabeth Heldeman uit Gronsveld;

Roeffelaers Hendrik, 49 jaar, landbouwer, gehuwd met
Lousberg Maria Anna, zoon van Pieter en Snijders Maria
Getrudis, hij woonde in Gronsveld;

Spronck Nicolas, 15 jaar, zoon van Johannes en
Berchmans Anna Catharina uit Gronsveld.
Het is opmerkelijk dat zich onder de slachtoffers veel
ongehuwde vrouwen, van vooral jeugdige leeftijd bevonden.
Er was zelfs maar een gehuwde man bij. U hebt kunnen lezen
dat enkele jaren later (in 1854) de vrouwen werden
vrijgesteld van deze werkzaamheden en naderhand ook de
jeugdige mannen. Helaas te laat voor deze slachtoffers.
We kunnen hieruit afleiden dat deze verplichte
werkzaamheden in die tijd niet door de gezinshoofden zelf,
maar hoofdzakelijk door de kinderen, en met name door
vrouwen werd gedaan.
Volgens Berchmans had hij de lijken in het gemeentehuis
laten bijeen brengen, voor het geval er een gerechtelijke
schouwing zou moeten plaatsvinden. Uit het krantebericht
blijkt dat de slachtoffers de dag erna 's morgens reeds
zijn begraven, "avec tous les honneurs que l'eglise
accorde a ceux qui sont morts dans son sein", met het
eerbetoon dat de kerk betuigt aan degenen die in haar
schoot zijn gestorven. Zoals ik reeds in mijn vorige
artikel schreef, zouden deze slachtoffers op de linkerkant
van het kerkhof, tegen de kerk, zijn begraven en zou er op
bun graf een zwart kruis zijn geplaatst.
Uit het hiervoor reeds aangehaalde artikel van Piet Orbons
blijkt dat in het rumoerige revolutiejaar 1848 in
Gronsveld een zestal marechaussees waren ingekwartierd om
hier de rust te herstellen. Zij bleven hier gedurende 22
dagen tot 5 juli 1848, dus de dag na het ongeluk in de
kiezelkuil. Ze zijn die dag vertrokken omdat de rust was
weergekeerd. Dit kan volgens mij geen toeval zijn, de
Gronsveldse bevolking moet na die ramp in grote rouw zijn
gedompeld, waardoor de politieke perikelen naar de
achtergrond werden gedrongen.
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Waarnemend burgemeester Berchmans stuurde nog diezelfde
dag "doordrongen van de allergrootste droefheid",een
bericht aan de districtscommissaris te Maastricht\. Voor
wat het ongeluk betreft volstond hij met de opmerking dat
"heden in den namiddag tusschen 5 en 6 ure, in den
kiezelkuil te Gronsfeld, alwaar de ingezetene gebezigd
waren aan het laden der karren met steengruis voor het
gewone onderhoud der buurtwegen, eene groote hoeveelheid
steengruis is afgevallen, waardoor acht personen geheel en
al overdekt worden en alzoo op de plaats zijn
doodgebleven." Verder schreef hij dat een tiental personen
"welke niet geheel met afgevallen aardspecie bedekt waren"
zijn gored en dat hij de officier van justitie ook had
bericht. Hij eindigt zijn bericht met het noemen van de
namen van de overledenen.
De kranteberichten van 6 en 7 juli 1848 gingen
uitgebreider in op het voorval en vooral op de oorzaak
daarvan. Hierin werd gesteld dat men blijkbaar zonder
voldoende te stutten eon te lange tunnel had aangelegd. Er
werd benadrukt dat deze droevige gebeurtenis duidelijk
aangeeft hoe groot het gebrek aan controle, bewaking doch
vooral deskundigheid was. Strakke regels en deskundig
toezicht zou vele arbeiders redden van de dood. Bij het
aanschouwen van de plek des onheils vroeg men zich af hoe
zo'n ongeluk kon gebeuren en men was ontsteld over de
verschrikkelijke afloop. Maar toch moest gezegd worden dat
het aan onvoorzichtigheid moest worden toegeschreven. Het
getuigde van roekeloosheid om het uitgraven in zo'n
onstabiel terrein op een dergelijke manier aan te pakken.
De wethouder die de werkzaamheden begeleidde, had toch
zeker moeten ingrijpen.
Een niet mis te verstane conclusie van de redacteur van de
krant.
De inspecteur van de buurtwegen Tummers komt in zijn brief
aan de districtscommissaris tot de zelfde conclusie. Hij
schreef dat hij niet reeds corder oppervlakkig had
bericht, daar hij "zulks gaarne omstandig, met grond en
waarheid" zou doen, nadat hij eerst de zaak had
onderzocht. Hetgeen hij schreef over de oorzaak heb ik
hiervoor reeds vermeld. Het feit dat schepen Bemelmans
zonder voldoende te stutten toch had laten doorwerken,

wordt door Tummers betiteld als "grove onvoorzichtigheid".
Als reden voor het niet aanwezig zijn van hemzelf, verwees
hij naar zijn rapport van 17 juni 1848 aan Gedeputeerde
Staten, waaruit zou blijken dat het "dus onncdig is te
vermelden dat ik mij ter voorkoming van personele
onaangenaamheden niet tijdens het werk ter plaatse heb
begeven."

***

'Iedflart ktvi

-

r.aast het teenen kru, tôt euniIxsr
dat irm4trtnk. en q 0**

Naast het vermelden van de namen van diegenen die zijn
omgekomen, schreef hij het tot zijn plicht te achten de
hogere autoriteit in kennis te stellen van het feit dat er
in Gronsveld nog twee steenkuilen zijn, die elk ogenblik
dreigen in te storten. Hierdoor zou "het zeer ligt kunnen
gebeuren dat er een of meerdere voorbijgangers het
slagtoffer der onbezonnenheid der Heeren Schepenen zal
zijn". Tot slot dringt hij erop aan "in het belang en
welzijn onzer gemeente, dat toch voor de aanstelling van
een geschikte Burgemeester worde gezorgd". Zou hij met dit
laatste zichzelf bedoelen?
De conclusie van Tummers laat aan duidelijkheid niets te
wensen over: het gemeentebestuur en met name de schepenen
Berchmans en Bemelmans hadden schuld aan deze ramp.
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Of het uiteindelijk tot een rechtszaak is gekomen, heb ik
jammer genoeg niet kunnen nagaan. Vanwege plaatsgebrek bij
het Rijksarchief in Maastricht, bevindt het justitleel
archief van die periode zich op dit moment in
Schaarsbergen. Vermoedelijk komt cut eind van dit jaar
weer terug. Mocht ik te zijner tijd nog gegevens vinden,
dan zal ik daar zeker op terug komen.

Uit een brief van 19 juli 1851 van de Commissaris des
Konings in het Hertogdom Limburg aan de burgemeester van
Gronsveld (vermoedelijk was dat intussen Hendrik
Bemelmans, de schepen die in 1848 belast was met het
toezicht) blijkt echter dat men toch niet veel had geleerd
van het ongeluk. De commissaris schreef dat hij had
vernomen dat er thans weer uitdelving van kiezel plaats
had in dezelfde kuil waar vroeger ongelukken hadden plaats
gevonden en dat oak nu weer de vereiste voorzorgen niet
zouden zijn genomen. Daarom verzocht hij de burgemeester
deze aangelegenheid te onderzoeken en hem omtrent de
uitslag daarvan op de hoogte te stellen.

Het stenen ongevalskruis

Ter herinnering aan dit ongeluk werd bij de kiezelkuil een
stenen ongevalskruis geplaatst. Net is een stenen kruis
met een hoogte van 196 cm en een breedte van 117 cm. Dit
kruis moest wel zo groot zijn, omdat al de namen van de
slachtoffers erin uitgehouwen werden.
Het kruis staat momenteel jammer genoeg in een beetje
vergeten hoek. Vroeger stond het bier langs een weg die
veelvuldig werd gebruikt. Net was, vooral voor
voetgangers, de meest gebruikte weg naar Heugem. Door de
aanleg van de autosnelweg is deze landweg omgelegd en
wordt hij vrijwel niet meer gebruikt. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat veel inwoners van Gronsveld van het
bestaan van dit kruis geen weet hebben en het nog nooit
hebben gezien.

In de omgeving van dit kruis is de laatste jaren heel wat
puin gestort. Er is mij verteld dat men vroeger vaak naar
dit ongevalskruis (en ook naar andere ongevalskruisen)
ging om te bidden tegen kiespijn. Het stenen kruis.
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Dit voor de geschiedenis van Gronsveld zo belangrijk
kruis, verdient volgens mij een betere omgeving. Ik hoop
dat dit artikel ertoe bij zal dragen dat een aantal
Gronsveldenaren zich geroepen voelt dit kruis weer in ere
te herstellen, door het kruis zelf en de omgeving een
goede opknapbeurt te geven. Het herplaatsen van een
ijzeren kruis ernaast, zodat er weer sprake is van een
uniek dubbel-kruis, zou de kroon op het werk zijn.

Leon Olislagers
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Ken dir bon nOg

Zjirra Goessens

Gerardus Hubertus Goessens werd geboren te Gronsveld op 24
september 1889. Zijn ouders waren. Adam Goessens en Maria
Agnes Bisscheroux. Het geboortehuis van Zjirra was de
monumentale Antoniushoeve, nu Rijksweg 164. De boerderij
was toen eigendom van een welgestelde familie uit
Maastricht die in de lager gelegen weilanden achter de
boerderij tussen de "wyjerten" een zomerhuisje had, waar
ze regelmatig vertoefde. Zjirra had twee broers, Zjeng en
Haj en drie zussen, Net, Maj en Lieske. Hij doorliep de
lagere school in Gronsveld en moet daar al zijn opgevallen
door zijn hang naar.perfectie en discipline. Het lukte
hem, uit een eenvoudig boerengezin komend, na de lagere
school de h.b.s. in Maastricht af te maken. Samen met
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De ouders van Zjirra.

Zjeun Bouchoms en Bet. Jaspars was hij de eerste jongen uit
Gronsveld die deze toen nog ongebruikelijke stap maakte en
jarenlang dagelijks te voet naar Maastricht toog.
Na de h.b.s. kreeg Zjirra een kantoorbaan bij een
verzekeringsmaatschappij aan het Keizer Karelplein in
Maastricht. In 1916 werd hij aangesteld als gemeente-
secretaris van Gronsveld. Het gemeentehuis was toen nog
gevestigd naast de kerk (thans Rijksweg 66). Na een nogal
lang durende verkering trouwde hij op 1 september 1927 met
Agnes Maria Barbara Schrijnemaekers uit café De Keizer.
Vele jaren was Zjirra bier een trouwe bezoeker. Hij was
ook lid van de handboogvereniging die op zondagmorgen
schietwedstrijden hield op het binnenpleintje achter de
poort naast het café.
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1962. Sint-Antoniushoeve.

Staande v.i.n.r. Lisa Pleumeekers (Soons), Zjang Lebens, Zjang van de Kyzer, Zjang
Goessens (van Not), Zjirra Goessens (van No!), Ber Rein tjens. Zittend Zjirra,
Nikkela Dassen, Ber Houten, ZjOf van de Kyzer.
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Zjirra en Jes gingen wonen in het nieuwe huis dat ze
hadden laten bouwen rechts naast café De Keizer op een
stuk grond dat bij het café hoorde. Toen er na enke-Ae
jaren huwelijk nog geen kinderen kwamen vreesde Zjirra dat
zij kinderloos zouden blijven en ging hij "op bejweg".
Zijn gebed werd verhoord want in een tijdsbestek van nog
seen 34 maanden werden er vijf jongens geboren. Jean op 4

juni 1930, Eddy en Jo op 8 november 1931 en Zjir en Haj op
2 april 1933.
Zijn baan als gemeentesecretaris was hem op het lijf
geschreven. Zijn prachtig handschrift evenals zijn
accuratesse kwamen hier goed van pas. De boomgaarden die
Zjirra van de familie Schrijnemaekers erfde exploiteerde
hij met de zelfde accuratesse. Hij was de eerste
fruitteler in Gronsveld die een hele plantage met laagstam
appelbomen liet aanplanten (1936), en die door Worn de
Sjmied van een prachtige afrastering en een groot
toegangshek werd voorzien. Ook was Zjirra de enige die
voOr de oorlog al een motorspoeier in gebruik had. Aparte
liefhebberijen had hij ook. Samen met kapelaan Driessen
importeerde hij wijn (Bourgogne) en cognac in vaten uit
Frankrijk. Ten huize van de kapelaan werden de geestrijke

De vijf zonen. Boven v.I.n.r. Jo, Eddy. Onder v.I.n.r. Jean, Ha], Zjir.
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dranken gebotteld en verdeeld. In de kelder van Zjirra
lagen steeds honderden flessen te rijpen. De laatste
door Zjirra in 1938 gebotteide flessen wijn werden soldaat
gemaakt op de 85e verjaardag van ma Jes in 1979 in haar
geboortehuis De Keizer. Oordeel van enkele kenners aan
tafel:"sublieme wijn".

Het bruidspaar Zjirra en Jes.
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Jes met Jean en een van de twee tweelingen.

Een andere interessante liefhebberij van Zjirra was het
verzamelen van olieverfschilderijen. Op het gemeentehuis
kwamen vaak kunstenaars hun werk aanbieden. Hij kocht dan
regelmatig jets dat hij mooi vond, zo vaak zelfs dat hij
de doeken niet mee naar huis durfde te nemen. Na zijn dood
bleken er nog een aantal op het gemeentehuis te staan, Er
waren mooie doeken bij die jets hadden van de "Haagsche
school" en die nu bij zijn zoons de woonkamer sieren. Hij
was bovendien een groot natuurliefhebber die goed op de
hoogte was van de vindplaatsen van morieljes. Toen in de
jaren dertig de boerderij waar hij geboren was te koop
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kwam, besloot Zjirra deze te kopen samen met drie hectare
weiland zodat zijn familie er kon blijven wonen.
Het begin van de tweede wereldoorlog bracht grote
veranderingen voor Zjirra. Burgemeester Spauwen werd
vervangen, Zjirra bleef secretaris, en hoewel hij inlet
Duits gezind was, was de samenwerking met de nieuwe
burgemeester goed.
Toch was het geen gemakkelijke tijd voor Zjirra die liever
klare verhoudingen had. Toen in september 1944 de Duitse
terugtocht begon, raakte hij alsnog in de problemen. De
Wehrmacht had in het dorp onder andere bij Haj Meys en Ber
Dassen, de vrachtauto's gevorderd voor transport van
terugtrekkende troepen. Een dag later kwamen bij hem
officieren van de SS. met de opdracht auto's uit het dorp

25 jaar secretaris. Jos, Zjirra en kinderen.
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Jean, Zjirra.
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Zjirra, Jean, Liza Jaspars.

Zjirra vindt vermoedelijk een morielje.

bij hen te melden. Toen Zjirra vertelde dat alle auto's al
door de Wehrmacht waren meegenomen werden de SS-ers
woedend en geloofden hem niet. Ze zouden nu zelf gaan
zoeken en als ze nog een auto vonden, zouden ze terug
komen. Toen zijn vrouw Jes hem vertelde dat zij wist waar

nog een auto verstopt was , schrok hij hevig. Onder de
indruk van de dreigementen van de SS-ers deed hij die
nacht geen oog dicht. De volgende morgen in alle vroegte
nam hij afscheid van zijn vrouw en besloot onder te
duiken. Hij vertelde niemand waar hij naar toe ging en
vertrok te voet richting Eckelrade.
Hij verbleef enke1e dagen in Honthem bij de famine
Mingels en kwam terug op de dag dat Gronsveld bevrijd
werd. Na de bevrijding van Gronsveld, 13 september 1944
was hij een jaar lang waarnemend burgemeester tot heel
Nederland bevrijd was. Toen hem eens werd gevraagd of hij
geen burgemeester wilde worden zei hij "de kens toch fleet
vuur eederein good doen." Vijf maanden later op 12 oktober
1945 overleed Zjirra aan de gevolgen van een
hersenbloeding. Zijn vrouw Jes zou hem nog 48 jaar
overleven en de geboorte van een schare kleinkinderen en
zelfs een achterkleindochter beleven. Zij overleed enkele
maanden geleden op 4 april 1993 in haar honderdste
levensjaar.

Wallie van de Weerdt
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Foto

±1928. Plechtige Communie. Bertha Waber (van Es), Rita Spauwen (Halders).
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,RMINNINIr A=MF

Hemelvaartsdag 1950. Annie Martin (Spronck), Willy Schiepers, Eddy Schiepers.

±1933. Achter v.l.n.r. 1 Janna Macheels 2 Maria Frambach 3 Corry Macheels 4 It
Aarts 5 Lies Dassen 6 Fie Macheels 7 Antoinette Aarts 8 Lyda Macheels 9 Lies
Pieters (Wouters) 10 Maria Macheels 11 Fieke Joskin. Voor v.I.n.r. Tien Aarts, Wel
Aarts, Zjeng Aarts.
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Gezien

Tot begin 1987 woonden Lyjo en Sjtien Macheels in de
woning, Rijksweg 194 te Rijckholt, die was afgebeeld in
het vorige periodiek. Hierna vertrokken ze naar de Wyjert
in Gronsveld. In juli 1988 kochten Bart van den Heuvel en
Ans van Rooy, afkomstig uit Eindhoven dit huis en er werd
meteen begonnen met een grondige verbouwing, die zoals
ikzelf mocht constateren, een bijzonder mooi resultaat
opleverde. De bierreclame is niets anders dan een
buitenverlichting. Met hun bijna 2-jarige dochter Mariet
wonen Bart en Ans nu al vijf jaar in Rijckholt en naar hun
eigen zeggen in een van de mooiste streken van Nederland.
Het huts op het volgende plaatje zal iedereen volgens mij
herkennen, maar door zijn prachtige ligging en
schitterende bouwstijl verdient het zeker een plaatsje in
deze rubriek.

Sjef Cans
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We huelp Os ?

De eerste hulp hebben wij ontvangen van Harry Huveneers,
van wie u regelmatig prachtige tekeningen in ons
tijdschrift aantreft. Hij kende de twee foto's op
bladzijde 51 en ook de bijschrif ten op de achterkanten van
de originele foto's.
De bovenste foto is genomen op het terrein van het kasteel
van Gronsveld, en stelt volgens het bijschrift "de
kinderen Rijke" voor. Het waren de kinderen van mr. A.J.B.
Rijke en Anna Bauduin. Anna was de zus van Angelique
Bauduin, de echtgenote van Joseph Mathias Hubert Gadiot.
De onderste foto heeft als bijschrift "maison dans le pre
communale a Gronsfeld" (huts in de gemeenteweide van
Gronsveld), en is vermoedelijk een van de oude, niet meer
bestaande huizen, van de Broekstraat.
De vrouw op bladzijde 50 is nog niet herkend. Hulp blijft
dus geboden, ook bij de volgende foto's. Reacties weer bij
Gidia Heijnen-Dassen. Telefoon 2473.
Jeanny van de Weert-Reumers. Telefoon 1249.

Wie is dat ?
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Wie zijn dit ?

Gehuurd

Keendertaol

Uitspraken van 6/7-jarige kinderen, gehoord in groep 3 van
de Sint-Martinusschool te Gronsveld. Korte anekdotes die
leerlingen aan mij vertellen of gewone spontane
opmerkingen, zoals alleen kinderen van deze leeftijd in
Gronsveld kunnen maken.

Brigitte Janssen

X Bij het in de rij naar binnen lopen, duurt het lang eer
een jongetje kan vertellen dat hij bij de tandarts is
geweest. "Juf, ik moet beter mijn tanden poetsen, want de
tandarts heeft mij twee keer gebaard."

X Direct na het ochtendgebed vraagt een van de meisjes:
"Juf, heb je mu j in de gezet zien staan? Nee? Nou mijn opa
was dood en ik stond erbij."

Ben van de jongens vraagt aan zijn moeder of ze met hem
naar de stad wil gaan. De reden is dat de juffrouw
binnenkort jarig is. Zij krijgt volgens hem altijd maar
zeep of chocolade. Hij wil eens jets anders voor de juf.
Hij zegt tegen zijn moeder: "Ich wel heur 'ns get aanders
eve. Ich wel heur e kledsje gele, meh dich mOs met mam,

want ich welt de maot fleet."

X Tijdens een ruzie tussen twee kinderen, kwam een van de
jongens zijn beklag doen. "Juf, toenzjus was hij aan de
geng, want hij lapte me puutsje."

X Een van de jongens is heel verontwaardigd dat de juf nu
al a.t.v. heeft. Moeder vraagt of hij weet wat dat
betekent. "Jazeker, dan kan de ze de hele dag t.v.
kijken."

X In een week zijn en toevallig drie dagen achter elkaar
begrafenissen. Een van de kinderen komt met de volgende
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vraag: "Juf, daar staat weer de liekewage. Die van
gisteren, wordt die vandaag opnieuw begaven? Ik dacht al
dat gisteren de mes was en vandaag de begreffenisI"

Pastoor had al enkele lessen aan het paasgebeuren en de
Goede Week besteed. Hij wilde eens controleren wat de
kinderen ervan af wisten: "Kinderen, wat komt er na Witte
Donderdag?" Pastoor wilde de kinderen op weg helpen en zei
voor: "Goede ..."
Antwoord van een van de kinderen: "Goede tijden, slechte
tijden."

X Blijkbaar heeft een van de moeders tijdens een kienavond
een prijs gewonnen, want haar dochtertje vertelt de
volgende dag: "Juffrouw, mijn moeder heeft zoveel gewonnen
met kienen dat ze bijna niet meer naar de winkel van Lou
hoeft te gaan."

Rectificaties

Vorige nummer, bladzijde 42. Jean Damzo moet zijn Wil

Damzo.

Vorige nummer, bladzijde 46-47. Nr. 1 is niet Anna
Bisscheroux. (Wie het wel is, weten we niet.)

No 17 Van Can moet zijn Coumans.
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