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In memoriam

In het afgelopen jaar heeft Grueles afscheid genomen van Wil Reintjens.
Wij herdenken hem met genegenheid en grote dankbaarheid.
Wil was lid van de sectie Kemedie en schrijver van proza en poezie voor
de rubriek Dialect.
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Voorwoord

Mensen mogen van Grueles zeggen wat ze willen, maar een ding moet je
deze groep enthousiastelingen nageven: een feestje bouwen kunnen ze! Ik
vond het feestweekend ter ere van het 25-jarig bestaan een zeer geslaagd
festijn, en afgaande op de reacties van anderen wordt mijn mening door
velen gedeeld. Het enorme aantal feestgangers tijdens deze drie dagen zegt
eigenlijk meer dan genoeg over het welslagen van het jubileumfeest. Vooral
de kemedie was schitterend; het stuk was ingenieus opgezet, werd vol
passie uitgevoerd en was zowel voor het publiek als voor de acteurs een
hoogtepunt. Uit dit hoogtepunt is het idee ontstaan om de sectie Kemedie
nieuw leven in te blazen. Na `Sjpiiiil en Zaank', `Woonderwaoter vaan
Riesseberg' en nu 'Ken d'r hon nog' is ontegenzeglijk bewezen dat er ruim
voldoende acteertalent in Gronsveld en Rijckholt aanwezig is. Voelt u zich
dus geroepen on' uw talenten te ontplooien en heeft u nog wat schaarse
vrije tijd over, aarzel dan niet om lid te worden van deze nieuwe sectie.

Dan is een welgemeende felicitatie nu wel op zijn plaats: Grueles feliciteert
Maria Scheres met het winnen van de Veldeke Literatuurprijs 2005. Een
prachtige en niet-geringe prestatie. Ze ontving de prijs voor het verhaal
`Opruime', waarin een gesprek tussen vader en dochter wordt verhaald.
De jury prees het inlevingsvermogen en de "subtiele gelaagdheid" van haar
verhaal. Maria's werk is regelmatig te lezen in onze rubriek Dialect. Van
harte gefeliciteerd met deze prijs en dat er nog vele mogen volgen!

Nu werd me onlangs 'in de wandelgangen' verteld dat wij (Grueles), met
wat jeugdiger taalgebruik misschien ook een wat jeugdiger publiek kunnen
bereiken. De omslag van het jubileumnummer viel in ieder geval al in de
smaak. Deze mededelingen zetten me aan het denken. En misschien zit er
zelfs wel jets in. Nu zal het uiteraard niet zo zijn dat Grueles acuut getrans-
formeerd zal worden tot het hipste blad van het Limburgse heuvelland,
maar ik ga in ieder geval in dit voorwoord alvast een bescheiden poging
wagen.
"Groowles, het vetste, hipste, megacoolste blad van heel Gronsholt! Neem
mi een abonnement en je krijgt naast alle Histories, Geziens, Ken d'r hen
nogs en Pics nu ook een ultra-gaaf-coole navelpiercing kado. Dat mag je
niet missen!!"

Ik groet u!
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Maarten Heijnen

Aon hon dy aanders deenke

Aon hon dy aanders deenke
laot ich weite

dat ich good been aonkoeme
zelfs met oepe erm been oontvange

Aon hen dy aanders deenke
laot ich weite

dat de doer uch geneumde
`De van hie boeve'

fleet dè es oet eur gedechte.
Neet nao eur `zjezekesgebedsjes' kent loestere,

zelfs de pes het aon wat gier van heum heb gemak.

Aon hon dy aanders deenke
laot ich weite

dat de, de mich oet m'n eleng-zien reep,
mich te good voond vuur met de Broonk

vuur uch de kloiljn te sjputile,
eleng vuur aondach aof te sjmeke.

Aon hon dy aanders deenke
laot ich weite

dat ich vuur uch,
dy zich te werdig voonte

mich nao Saovelsbos te bringe
m'n vuursjpraok noe, wie
uiiver uch heen zal laote koeme,

opdat uch neet Miverkomp,
wat ich heb metgemak.

No!.

(geschreven door Wil Reintjens in juli 1984 bij het overlijden van No!
Spauwen) 133



Een bijna vergeten historie: het Arnbonezenkamp in Rijckholt
1952-1967

Een warme zaterdagmiddag in juli 2005 op het terras van café Riekelt.
Daar ontmoette ik de Ambonese familie Tehupelasury met kinderen,
schoonkinderen en kleinkinderen. Doel van hun bezoek aan Rijckholt was
niet onze ontmoeting, maar het inslaan van vlaaien en Hedelfingers, en
om de dag af te sluiten met een wandeling in het Savelsbos. "Hier liggen
toch onze roots", merkt de oudste zoon Harun op, wijzend naar de over-
kant van de Dominikanenstraat. Daar, op Rijckholt 15d - het officiele
adres van het zogenoemde Ambonezenkamp binnen de muren van het
toenmalige dominikanenklooster - werd immers het merendeel van zijn
broers en zussen geboren en woonde het gezin tot 1967.

(77.-

JuIi 2005. Ontmoeting met voormalige Rijckholtse Molukkers op het terras
van kafee RiekeIt.
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Een maand na hun vertrek uit Indonesie was het jonge gezin
Tehupelasury op 24 april 1951 met de Castelbianco in Rotterdam aange-
komen. Het schip had 1073 passagiers aan boord: Ambonese KNIL-
militairen, hun gezinnen en 40 verstekelingen. Alle opvarenden werden
via Amersfoort (waar ze medisch werden onderzocht) overgebracht naar
kampen, onder andere in Glanerbrug, Graetheide en Beugelen. Er was
ook een fluitorkest aan boord, dat in zijn geheel naar Tungelroy ging,
terwijl de verstekelingen in een kamp voor "boedjangs" (vrijgezellen) in
Zeeland werden ondergebracht.
De Castelbianco was het vierde van de twaalf transportschepen die van
maart tot juni 1951 in totaal 12.500 Zuid-Molukkers naar Nederland
zouden brengen, voor een "tijdelijk verblijf'. De Kota Inten voer als
eerste met 1000 Molukkers op 22 maart 1951 de haven van Rotterdam
binnen. Het Parool kopte: "Natte sneeuw begroette de Ambonezen bij
hun debarcatie." Het tweede schip, de Atlantis, kreeg de bijnaam
ooievaarsschip, omdat er tijdens de tocht 32 kinderen werden geboren.
Ruim twee weken voor de aankomst van de Castelbianco, was de
Roma gearriveerd met ex-KNIL-militairen en hun gezinnen, die werden
ondergebracht in het kapucijnenklooster in Eijsden. Daarna volgden nog
acht transporten, met als hekkensluiter opnieuw de Kota in ten. Al deze
mensen moesten in korte tijd worden ondergebracht in een land dat nog
steeds een grote woningnood kende.

Wie worden nu eigenlijk bedoeld met Ambonezen, KNIL-militairen en
Zuid-Molukkers? Waarom kwamen ze naar Nederland, en hoezo, voor
een tijdelijk verblijf?

Indonesie bestaat uit zo'n 13.000 eilanden. De Molukken (Noord- en
Zuid-Molukken) vormen slechts een klein deel van dit enorme eilanden-
rijk. De inwoners van Ambon heten uiteraard Ambonezen, maar ook de
bevolking van Saparoea, Ceram, Haroekoe en Noesa Laoet - eilanden
die tot de Zuid-Molukken worden gerekend - noemde zich destijds
Ambonezen. Om het nog ingewikkelder te maken: in het Koninklijk
Nederlands-Indisch leger, het KNIL, werden alle militairen afkomstig uit
de Molukken, Ambonezen genoemd. Een deel van die militairen kwam
echter uit andere delen van de Molukse Archipel, zoals Boeroe, Banda,
de Tanimbar-eilanden en de Kei-eilanden. Het gebruik van de naam
Ambonezen of Zuid-Molukkers voor de gehele groep is dus wat verwar-
rend, en daarom spreekt men tegenwoordig dan ook over Molukkers.
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Het KNIL

Het KNIL bestond voor het overgrote deel uit inheemse militairen. peze
inheemse "Knillers" waren afkomstig uit onder andere Java, Timor, de
Molukken en Menado, waarbij ongeveer 1 op de 5 uit Ambon kwam. De
Ambonezen hadden van oudsher een sterke band met de Nederlandse
overheid. Ze stonden bekend als gedisciplineerde, trouwe militairen en
namen sinds lang een bijzondere positie in. De relatie tussen Nederland
en de inheemse Knillers werd ingrijpend verstoord in 1951, bij hun aan-
komst in Nederland.

Om enigszins te kunnen begrijpen hoe en waarom bovengenoemde relatie
verslechterde, moeten we terug naar de Tweede Wereldoorlog, die in
Nederlands-Indie in maart 1942 was begonnen, met de bezetting van de
archipel door de Japanners.
Helaas kan in dit bestek de periode 1942-1951 slechts summier worden
beschreven. Het Nederlands-Indisch gezag capituleerde binnen twee

Binnenplaats van het Dominicanenklooster. Op de achtergrond het huidige
onderkomen van jeugdwerk Rijckholt en van Grueles.
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maanden. Direct na de bezetting van Nederlands-Indie werden niet
alleen de Nederlandse militairen gevangen genomen, maar ook veel
inheemse Knillers (met name Ambonezen en Menadonezen). Zij hadden
immers altijd aan de kant van Nederland gestaan en waren derhalve
onbetrouwbaar in de ogen van de Japanners. Hoeveel er van hen gevan-
gen werd genomen, is niet bekend, evenmin als het exacte aantal dat in
die oorlogsjaren is omgekomen.
Toen na de Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki
(begin augustus 1945) de Tweede Wereldoorlog tot een einde was geko-
men, ontstond er in Indonesie een verwarde situatie. Soekarno had op 17
augustus 1945, drie dagen na de Japanse capitulatie, de onafhankelijkheid
van Indonesie uitgeroepen, terwijl de Nederlandse regering ervan uitging
dat de vooroorlogse toestand zou terugkeren. Met steun van Ambonese
Knillers heeft Nederland nog gepoogd het gezag terug te krijgen via twee
politionele acties. Ons land werd u i te in de 1 ijk gedwongen, mede onder
druk van de Verenigde Naties, op 27 december 1949 de soevereiniteit
van Indonesie te erkennen.

De RMS

Een deel van de inwoners van de Zuidelijke Molukken had zich tegen de

overname door Soekarno verklaard, en riep op 25 april 1950 de RMS uit,
Republik Maluku Selatan (Republiek der Zuid-Molukken). Manuhutu
werd de eerste president en Manusama minister van defensie. Onder-
handelingen tussen lndonesie en de RMS liepen op niets uit, waarna
duizenden lndonesische soldaten werden overgebracht naar Ambon, het
"centrum" van de jonge republiek. Het eiland vie! op 8 november 1950 na
een felle strijd.
Op dat moment bevonden de meeste Molukse KNIL-militairen zich
verspreid over Java en Sumatra. Tussen Nederland en Indonesie was
intussen afgesproken dat het KNIL zou worden ontbonden. Die ontbin-
ding vond plaats op 20 juli 1950, terwijlzo'n 9000 militairen - waaronder
4000 Molukkers - nog niet waren gedemobiliseerd. Zij kregen in afwach-
ting van de verdere gang van zaken, de status van militair van de Ko-
ninklijke Landmacht (KL). De Molukkers die weigerden om over te gaan
naar het Indonesische leger, wilden terug naar de RMS of naar Nieuw-
Guinea, dat nog in Nederlandse handen was. Dit werd echter niet toege-
staan door Indonesie.
Nadat in Makassar gevechten waren uitgebroken tussen Indonesische
militairen en Zuid-Molukse Knillers, bracht de Nederlandse regering de
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Molukkers onder in militaire kampen op Java, waar ze werden ontwa-
pend. Daar moesten ze kiezen: demobilisatie op Java of op het intussen
door Indonesie bezette gebied van de RMS. Dat wilde zeggen:
demobilisatie op door Indonesie gecontroleerd gebied. Via een proces
tegen de Nederlandse Staat werd dit voorkomen. Nederland werd door
de gerechtelijke uitspraak min of meer gedwongen de Molukkers tijdelijk
naar Nederland te halen. Zij kozen, zij het schoorvoetend, voor een
tijdelijke "opzending" naar Nederland. Waarschijnlijk hoopten beide
partijen dat na een afkoelingsperiode de situatie weer genormaliseerd zou
worden. De Indonesische regering stelde als voorwaarde dat de militai-
ren niet zouden worden ingezet, terwijl Nederland de verzekering kreeg
dat Molukkers die wilden terugkeren, de toegang tot Indonesie niet zou
worden geweigerd.

De opvang in Nederland

Zodra ze in het voorjaar van 195 I voet op Nederlandse bodem hadden
gezet, kregen de Molukse ex-Knillers te horen dat ze ontslagen waren uit
de Koninklijke Landmacht. Het zal duidelijk zijn dat de Molukkers zich,
zacht uitgedrukt, behoorlijk bedrogen voelden, en dat dit de relatie met
Nederland aanzienlijk bekoelde. Op mijn vraag of de bootreis naar het
onbekende Holland erg emotioneel was geweest, antwoordde de heer
Tehupelasury: "Nee, de emoties kwamen pas bij aankomst."
Zoals gezegd, werden de militairen en hun gezinnen overgebracht naar
opvangkampen verspreid over heel Nederland. Voor sommigen was het
een voorlopige verblijfplaats, vanwaaruit ze later werden overgeplaatst
naar een kleinschaliger Ambonezenkamp, of Woonoord, zoals de officiele
naam luidde.
Een van die kampen was het klooster in Rijckholt. De Franse
dominikanen waren in 1932 weer naar hun vaderland teruggekeerd.
Slechts vier Nederlandse paters waren achtergebleven. Tot 1942 stond
het gebouw min of meer leeg, waarna achtereenvolgens onderdak werd
verleend aan een aantal uit hun klooster verdreven Nijmeegse paters en
aan 125 schipperskinderen.
Dan wordt in maart 1951 het klooster door het echtpaar Bertisen gereed
gemaakt voor de komst van 35 gezinnen van "KNIL-soldaten met Oost-
Indische jaren", zoals pater Dominicus Terstegen de gedemobiliseerde
Nederlandse Knillers in de Kroniek van het dominikanenklooster noemt.
Het verslag vermeldt verder: "Het klooster schijnt nogal veel last van hen
ondervonden te hebben. Men hoorde er hier tenminste nooit gunstig over
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spreken." Maar: "Gelukkig vertrokken ze weer op 6 november 1952".
(Aangezien Nederlandse ex-Knillers de KL-status niet was ontnomen,
werden zij overgeplaatst naar verschillende legerplaatsen in het land.)
Vijf dagen later, op 11 november 1952, arriveren wederom 35 gezinnen,
ditmaal van Molukse ex-Knillers, onder andere afkomstig uit Staphorst,
waar zij de afgelopen anderhalf jaar hadden gewoond. "Er schijnt daar
ruzie geweest te zijn, maar [hun komst] is in feite minder last dan een
welkome financiele ruggesteun", in de woorden van de pater. De Neder-
landse overheid huurde de woonruimte van het klooster, zorgde voor de
nodige voorzieningen en verstrekte de gezinnen zakgeld. Dit bedroeg 3
gulden per volwassene en 2 gulden per kind per week.

Het dagelijkse leven

Er waren in het klooster 56 kamers voor bewoning gereed gemaakt.
Naar onze huidige opvattingen bepaald geen royale woonruimte voor 35
gezinnen met in totaal 136 personen, maar enkele bewoners vertelden dat
ze echt niet beter gewend waren. In Indonesie woonden de soldaten

1955. Aquarel van de binnenplaats door Harun.
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samen met vrouw en kinderen in de kazerne, vaak in een kleine kamer.
In het begin werd het eten klaargemaakt in de centrale keuken, die zich
in de achtertuin beyond. Daar werden toen nog geen Indische maaltijden
bereid. "Veel aardappelen en boterhammen met kaas", herinnert
Marleen Tamaela zich.

De kookploeg in de beginperiode. Van links naar rechts Net Doyen, Lien
Purnot, Mar/eke Hessels,?. Liggend: de kok Jan van Dr/el.

Na een periode van gewenning werd in de woonruimten een hoekje
afgeschut met daarin een petroleumstel voor het maken van pap voor de
kleintjes en het koken van theewater. De vrouwen gingen zelf koken in
de kookhokken op de binnenplaats, "wat dan ook duidelijk te ruiken is",
zo vermeldt Pater Terstegen. Theo van de Weerdt, die vanaf zijn der-
tiende tot zijn achttiende zijn oom Math hielp met het bezorgen van
brood, hield wel van die geur. De ene week zorgde hij op woensdag rond
het middaguur klaar te zijn want dan mocht hij bij een van de families in
het klooster aan tafel aanschuiven. De andere week at hij op donderdag-
avond mee met een familie in het kapucijnenklooster in Eijsden. Heerlijk
vond hij dat, "en ze waren zo proper, enorm!" Ook Herman Scheres (van
de theetuin, op de hoek van de Kasteelstraat), die regelmatig voor fees-
telijke gelegenheden vlaaien en taarten bakte, mocht altijd lekkere har-
tige hapjes proeven als hij de bestelling kwam afleveren, vertelt zijn
dochter Maria.
140

In het archief van de gemeente Eijsden vond ik een brief uit december
1952 van de minister van Maatschappelijk Werk over de vergoeding van
onkosten die de gemeente maakte in verband met de opvang van
Ambonezen. "Zolang het beleid gericht is op terugkeer van de Ambone-
zen, is het van belang dat ze zo lang mogelijk in de eigen sfeer blijven.
Kleuters moeten daarom in het woonoord worden beziggehouden ..."

Direct na aankomst in Rijckholt werden dertien grotere kinderen op de
protestantse Lagere School (Suringar-school) in Maastricht geplaatst,
waaronder (de katholieke) Ietje Maturbongs. We spraken nauwelijks of
geen Nederlands, vertelt ze, al kreeg je dat snel onder de knie. Twee
meisjes gingen naar de rooms-katholieke Huishoudschool, ook in Maast-
richt. Niet lang daarna gingen ook tieners naar het ursulinenklooster in
Eijsden, waar een Mulo en een huishoudschool was. In het begin reed
een speciale schoolbus van het klooster naar het station in Maastricht,
maar na verloop van tijd gingen de kinderen met de gewone lijnbus naar
school. Ietje ging na een paar jaar naar de lagere school in Gronsveld.
"Mijn ouders wisten kennelijk eerst niet dat er een katholieke school in
het dorp was."

De vrouwen gingen na verloop van tijd, meestal op vrijdag, zelf met de
bus naar de pasar (markt) in Maastricht, "voor verse vruchten en sajoer

Het peuterklasje leert melk drinken. Links tante Segers, rechts Dien Tentua.
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(groenten)", vertelde mevrouw Lena Tamaela. "En vis, vooral makreel",
vulde mevrouw Maturbongs aan. Ze weet nog goed hoe de moeders in
het begin leerden koken onder leiding van mevrouw Van Dam. Ook
kregen ze handwerkles - haken, breien, kantklossen - van mevrouw
Mansen. Toen een grote groep dames naar Brussel ging om een fabriek
te bezoeken waar machinaal werd geweven en gebreid, kon mevrouw
Maturbongs niet mee: ze moest naar een dokter in het ziekenhuis Sint-
Annadal.
De dames volgden met plezier de Nederlandse lessen, die werden gege-
ven door mevrouw Hekking uit Maastricht. Steun en toeverlaat voor de
gezinnen was maatschappelijk werkster juffrouw Starde (Starren?).

De dames in Brussel tijdens het dagje uit

Oudere mensen, althans oud in de ogen van kinderen, worden in de
Molukse gemeenschap tante en oom genoemd, zoals dat vroeger ook bij
ons vaak gebeurde. Wat bij ons niet gebruikelijk was, was de gewoonte
dat moeders naar andere moeders verwezen als mama, gevolgd door de
naam van haar oudste kind. Dus als mevrouw Maturbongs een van haar
kinderen met een boodschap naar mevrouw Solisa stuurde, zei ze:
"Breng dit naar mama Esther." Zo was mevrouw Maturbongs zelf mama
Ietje, mevrouw Tamaela was mama Leentje, mevrouw Tehupelasury was
mama Harun.
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Voor het merendeel van de mannen was al snel werk gevonden, onder
andere bij de Sphinx of bij de Zinkwit. Na het werk werd er veel gekaart,
waarbij uiteraard vaak werd gesproken over het verlies van de KL-
status, de ongewenste ballingschap of over een eventuele terugkeer naar
de Molukken.
De mannen verdienden wat bij door boeren te helpen bij het plukken van
fruit en het rooien van aardappelen. Soms gebeurde dat met het hele
gezin, dat dan werd opgehaald met paard en wagen, en ook de lunch-
mand ging mee; het waren zulke leuke familie-uitjes, dat die zelfs nu nog
regelmatig plaatsvinden.
De Nederlandse huismeester, Wilhelm Bertisen, woonde met zijn vrouw
en hun zoontje Ronnie in een noodwoning achter het klooster. Tot erger-
nis van zijn vader sprak Ronnie na verloop van tijd beter Maleis dan
Nederlands, omdat hij vaak met de Molukse kinderen op de binnenplaats
van het klooster speelde. Daar werd hij Ronnie putih (witte) genoemd,
om hem te kunnen onderscheiden van de Molukse Ronnie, Ronnie hitam
(zwarte). Die binnenplaats was het speelterrein van de jongere kinderen.
Vanzelfsprekend was het gooien van sneeuwballen een geliefde bezig-
heid.

e
Molukse kinderen in de sneeuw.

143



Ook de grotere kinderen vermaakten zich, op tijden dat ze niet naar
school hoefden, op de binnenplaats achter de muren. "Daar speelden we
assin, de Molukse versie van schipper mag ik over varen", vert41t
Hadjidja Tehupelasury. De jongens gingen vaak naar het SavelsImA,
lekker onder het oog van de ouders vandaan. En wat kinderen doen: ze
pikten, hangend over het prikkeldraad, vruchten uit de boomgaard van
"oma" Lies Wassenaar, die haar café had op de plaats waar nu café
Riekelt ligt. letje weet nu nog waar in het dorp de lekkerste pruimen
hingen. Ook haalden ze oud brood op dat dan voor een paar centen werd
verkocht aan boeren in de omgeving. Naast friture Dormans aan de
Rijksweg (nu Friture Ans) lag het winkeltje van Crijns, en daar werden
de verdiende centen omgewisseld voor snoep.

In de recreatiezaal van het klooster werd af en toe een film vertoond,
zoals Doornroosje. Vast hoogtepunt was elk jaar de sinterklaasviering in
de Instuif. Bij zijn bezoek aan Rijckholt kwam de Sint (Herman Scheres)
te paard naar het klooster, voorafgegaan door de Harmonie. Eerst vond
de viering met de Rijckholtse kinderen plaats, daarna met "onze
Am boneesj es".
Een ander hoogtepunt, zo vermeldt de Kroniek van het klooster, was de
Eerste Heilige Communie van Maria Theresia (Ietje) Maturbongs op 26
december 1955. Ietje zelf voelde zich nogal opgelaten omdat ze het enige
communicantje was.

Regelmatige bezoekers van het klooster waren burgemeester Smeets en
zijn echtgenote. Zij waren de peetouders van Servaas Maturbongs. Het
contact werd na het vertrek van het gezin uit Rijckholt nog lang in stand
gehouden.

Een vreselijke gebeurtenis was de dood van Bernardus Maturbongs.
Adoes, zoals hij werd genoemd, verdronk op bijna 11-jarige leeftijd op 25
mei 1960 in de Maas bij Kobbes. Dit ongeval heeft op de hele dorps-
gemeenschap van Gronsveld en Rijckholt een onuitwisbare indruk ge-
maakt, vertelt Maria Scheres, zijn toenmalige klasgenote. Jo Purnot, die
in Maastricht op school zat, kreeg vrijaf om samen met leeftijdgenoten
Bernard naar zijn graf naast de kerk in Rijckholt te begeleiden. De dag
na de begrafenis van Adoes deed zijn broertje Alex zijn Eerste H. Corn-
munie. Een voor iedereen verwarrende dag, waar mevrouw Maturbongs
zelfs nu nog geen woorden voor kan vinden.

144

Eerste H. Communie van letje Maturbongs, met vader, moeder en broertje
Adoes en als bruidjes Marie-Louise Loyens en Annie Caelen.

In april 1961 wonen er nog 30 gezinnen bestaande uit 187 personen in het
klooster, waarvan 123 kinderen. Er waren in de afgelopen jaren 98
kinderen geboren, de meesten "gehaald" door de in het kamp wonende
Ambonese vroedvrouw, Christina Titihalawa, al dan niet met hulp van
huisarts De Bok, of later Balkestein.
Vanaf begin maart 1961 gaan er geruchten over het vertrek van alle
bewoners of een deel ervan. De Kroniek vermeldt op 22 maart: "P.
Superior komt thuis met het bericht dat waarschijnlijk binnenkort 93
Ambonezen ons klooster gaan verlaten." Begin april hoort men inderdaad
tot laat in de avond het dichtspijkeren van kisten. April verstreek, maar
niemand vertrok. Dit wordt bevestigd door de beer Tehupelasury: "We
hadden alles al gepakt in grote kisten, want we zouden teruggaan."
Marleen Tamaela merkte op dat er toen een zeer emotionele sfeer in het
woonoord heerste.
Op 12 mei van dat jaar brengt de Volkskrant het bericht dat 41
Ambonezen vanuit het woonoord in Medemblik naar Genua zijn vertrok-
ken, om vervolgens per schip naar Indonesie terug te keren. De Neder-
landse regering betaalde de reis en stond garant voor een eventuele
terugkeer, mocht Indonesie hun de toegang weigeren. De Kroniek ver-
meldt: "Dit berichtje moeten we in de gaten houden. Als dat lukt, is het
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met onze eigen Amboneesjes ook gauw gebeurd. Men vraagt zich hier al
met zekere schrik af wat er dan met het klooster gaat gebeuren."
De Kroniek vermeldt op 13 november 1961 onder de kop WerandLing
bij de Ambonezen'. "Zes families gaan naar Heer, waaronder de familie
Tamaela. Ze komen daar te wonen in de Ambonezenwijk, door de rege-
ring gebouwd. Elk gezin een eigen huis. Tezamen 36 mensen. Er komen
in Rijckholt bij: drie families (elf mensen) uit het woonoord van Eijsden,
klooster van de Paters van Marienhill, dat nu leeg staat." (Waarschijnlijk
wordt bedoeld het kapucijnenklooster.) De volgende groep vertrekt in
februari 1962 naar Geleen, waaronder de familie Maturbongs en de
fami lie Solisa. Beheerder Bertisen was hen met vrouw en kind al vooruit-
gegaan om toezicht te houden bij de bouw. Er zijn dan nog 110 mensen in
het klooster. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat de angst van
paters bewaarheid zal worden en dat het voortbestaan van het klooster in
gevaar is. De laatste gezinnen vertrekken in 1967 naar Sittard, onder
andere de familie Tehupelasury.
Intussen was ook duidelijk geworden, dat het verblijf van de Molukse ex-
Knillers en hun gezinnen in Nederland allesbehalve tijdelijk was.
Hoe kijken zij nu, na ruim een halve eeuw, tegen dit 'intermezzo' aan? Is
er berusting, is er nog veel boosheid, had men toch eigenlijk terug wi lien
gaan?

Ronnie Putih tussen Molukse kinderen.
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De antwoorden daarop zijn niet eenduidig; ieder heeft zo zijn eigen
overwegingen. Wat uit de verhalen naar voren kwam, is dat het leven
binnen de muren van het klooster een zekere vorm van veiligheid bete-
kende. Weg uit het door strijd geteisterde Indonesie, waar niet op hun
terugkeer werd gewacht. ledereen kende elkaar hier, had hetzelfde
doorgemaakt en leefde in een redelijk rustige sfeer, ook al had niet
iedereen dezelfde politieke of godsdienstige ideeen. Bovendien kregen
velen die waren teruggekeerd spijt, iets dat stilaan begon door te dringen
tot binnen de kloostermuren. Zoals mevrouw Solisa het uitdrukte: "Hier
kon ik mijn kinderen laten studeren, daar toch zeker niet!" Het besef dat
de kinderen hier meer mogelijkheden zouden hebben dan op Ambon, was
ook een van de redenenen voor de familie Tehupelasury om de kisten
weer uit te pakken. Toch is er altijd een zekere twijfel blijven bestaan.
Aileen mevrouw Maturbongs wist zeker dat zij, ondanks het heimwee
van haar man, hier wilde blijven. Zij kon haar jongen toch niet alleen op
het kerkhof achterlaten.

Fieke Lakmaker

Met dank aan genoemde personen, en Connies Lewerisa van de stichting
Moetiara Maloekoe.

Literatuur, onder meer:
W.Manuhutu, H.Smeets: Tijdelijk verblijf, de opvang van Molukkers in
Nederland, 1951 (Utrecht 1991)
Tessel Pollmann en Juan Seleky: Istori-Istori Maluku, het verhaal van de
Molukkers (Amsterdam 1979)
Tessel Pollmann en Juan Seleky: Terug op de Molukken (Amsterdam
1982)
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Van aal
en nog_

Laudatio voor Grueles
(uitgesproken door Jef Simons tijdens de receptie van Grueles 25 jaar).

Dankzij Grueles kon een landelijk dagblad dit schrijven:

Recht voor ons prijkt de Gronsvelder torenmolen uit begin 1600, een van
de laatste in hun soort in Nederland. Vandaar glijdt onze blik over een
oude hoogstamboomgaard, gevolgd door velden en weilanden waarin een
eenzaam paardje verlangend hinnikt naar een onzichtbare soortgenoot. In
de verte sjokt een groepje zwartbonte koeien in ganzenpas naar de
melkerij. Boven dit alles uit torent het hooggelegen Savelsbos dat donker-
groen afsteekt tegen de heiige blauwe lucht.

Dankzij Grueles is de majoorsplaats nog steeds een verkozen plaats en is
ze nog niet op marktplaats.n1 te vinden.

Dankzij het streekmuseum beschikken we over een oogstkar die op
termijn nog miljoenen kan opbrengen bij interesse van Madurodam.

Dankzij Grueles hebben we al 25 jaar een succesvol blad, waarin de
voorzitter echt niet in het midden in zijn blootje hoeft te staan met een
nietje door zijn navel.

Dankzij de natuurvrienden van Grueles is het geloof dat kinderen via de
ooievaar komen weer echt gaan leven.

Dankzij Grueles hebben we geen gevoel van ophokplicht en trekken we
volop de natuur in.

Dankzij Grueles is het ree, de wespendief en de middelste bonte specht
weer volop terug in onze contreien.

Dankzij Grueles ontdekken we de schoonheid van de dingen die je ge-
neigd bent te veronachtzamen.
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Dankzij Grueles leren we het onderscheid tussen een tabakspijp, een
warmwaterkruik en een bagketang.

Dankzij Grueles en zuster Lies Dassen leren we: La vie est touj ours
belle.

Dankzij Grueles weten we dat er maar een middel is tegen import van te
veel textiel uit China:
"Trek dich 't votloek mer utiver de oere".

Dankzij het streekmuseum en zijn medewerkers zijn we in staat alles
weer als nieuw te maken van klokkenspel tot een wip.

Dankzij Grueles voelen we ons als een attractie in ons eigen pretpark.
't Lop os nao!

Dankzij Grueles denken we ook relatief: es 't welt valle, zek `nnen hoond
de kerk Om.

Dankzij Grueles werden we soms met een kluitje in het net gestuurd:
Wat is hui? Sjtruu es langer !

Dankzij Grueles konden toiletbezoek voortijdig afbreken door aofpitsje
en boezem door tabbernaokel vervangen worden en dan ziet de wereld
er toch weer heel anders uit.

Dankzij Grueles weten we dat mensen die hechten aan hun omgeving en
zich daarmee echt verbonden voelen, veel vrijer, cooperatiever zijn dan
mensen die niet om hun omgeving geven.

Dankzij Grueles is een rustpunt gecreeerd in een op hol geslagen samen-
leving waarin de massamedia het gezicht van onze werkelijkheid bepalen.

Dankzij Grueles leerden we om gelukkig te zijn met wat er op ons pad
komt. Voer eendjes, geen oorlog.

Waar Grueles geen hand in heeft gehad is het feit dat straatnamen
spontaan veranderen. Zie: Schijfstraat wordt Schijtstraat.

Kortom: Grueles beschikt over een vermogen zich steeds aan de grote
zaak te geven, ook de komende 25 jaar. Es God bleef of wie u verder
ook wil aanroepen. Alles is vergankelijk, vooral wijzelf, maar Grueles zal
zorgen voor onverzettelijke bestendigheid. Niets dan dank daarvoor!
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lenskieve.

Bie Resierke ion de klas.
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Zuver lievend.'t Keend aongOve.
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Ber Smets met d'n Oaf van Sjarel.

Gil van d'r Pap.

D'n ieste tilleviesie bie Vic.

IIMIWIL-E- APO

Boere op de koer bie Merjan.

De stmied.

Pjerke Reks.

153



De kruzer.
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Bié de bekker.

De skienewerkety.

Koohandel op de koer
van Zjoke.

Repetiesie van de hermenie.

Kaffee 'de Broavverei.
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De graaf en de vuursteenvreter.
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Baoje met de fakteur.

Muete ophoele.
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Gezien

De achtergevel uit het vorige nummer is van een boerderij die rond 1900
gebouwd werd op de plaats waar bij de grote brand in 1895 een aantal
boerderijen volledig zijn afgebrand. Deze voormalige boerenhoeve (Rijks-
weg 34) wordt sinds februari 1995 bewoond door Marlie Leboux, Giel
Bergenhuizen en hun kinderen Claire en Remy. Marlie en Giel zullen de
dag dat zij dit pand kochten niet licht vergeten. Toen zij bij de familie
Schols-Regout kwamen om het huis te bezichtigen en over een eventuele
aankoop te spreken, waren ze meteen verkocht.
De indeling van het huis werd niet veranderd, wel kwam er een nieuwe
vloer met vloerverwarming. Ook werden de poort en het dak verniewd.
Waar Marlie en Giel echter de meeste "sjpats" aan hebben is het over-
dekte terras.
Bij graafwerkzaamheden voor dit terras vond Giel ronde metalen stukjes
die hij herkende (als ervaren muzikant van de harmonic) als ventielen
van een trompet. Deze waren naar alle waarschijnlijkheid van een vroe-
gere bewoner van dit huis; Pierke Pinckaers. Deze Pierke was paukenist
in de harmonic van Gronsveld, en hij repareerde de instrumenten.
Pierke, die vrijgezel was, woonde in bij zijn zus Nel die met Pierre
Smeets getrouwd was en die laatsten hadden drie kinderen: Mie,
Chretien en Pierre. Zij verkochten de boerderij aan aannemer Stassen uit
Berg en Terblijt, die ze in 1977 weer doorverkocht aan de familie Schols
onder voorwaarde dat Stassen de verbouwing kon uitvoeren.
Van Pierre vernam ik, dat de boerderij vanaf de herbouw rond 1900,
eigendom was van de ouders van Nel: Sjeun Pinckaers en Maria
Clairbois. Sindsdien is de indeling van het huis nogal drastisch veranderd:
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de schuur is nu woonkamer en de paardenstal keuken. De slaapkamers
en de badkamer zijn nu gelegen aan de voorkant, waar vroeger het
woongedeelte was.

Manic en Giel hebben, samen met hun buren Pim en Ina van de Weerdt
en Piet en Dimphy Huveners, van de stukken weiland achter hun tuin
een gezamenlijke weide gemaakt. Diverse soorten hoogstambomen
sieren nu deze weide en een tiental schapen zorgt ervoor dat het gras
kort gehouden wordt.

Onderstaande achterom zal door velen wel herkend worden. Nog niet zo
lang geleden waren we hier met een hele grote groep uit het dorp op
visite.

Sjef Cans
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Namur

Rariteiten 2005

Aan waarnemingen dit jaar Oen gebrek. U hebt ons zeer goed weten te
vinden, waarvoor onze oprechte dank. Het was dan ook een bijzonder
jaar. Een maand maart die maar van geen ophouden wist. Zowel in april
alsook in mei was het weer dusdanig van slag dat het wel leek of we drie
maanden maart achter elkaar hadden. De ijsheiligen waren al drie dagen
voorbij en toch hadden we nog flinke nachtvorst. Uitzonderlijk! Onder
andere veel vroege vlindersoorten maar vooral wespen hebben hier flink
door geleden. Van een wespenplaag kon dit najaar geen sprake zijn. Zo
heeft een koud voorjaar ook zijn voordelen.
Het koude voorjaar werd opgevolgd door een voor Nederlandse begrip-
pen redelijke zomer. De nazomer ligt ons allen nog vers in het geheugen.
Ook die wist van geen ophouden. De maand oktober heeft wat betreft
zomerse dagen, droogte, aantal zonuren enzovoort heel wat records
gebroken. Begin oktober hebben de boeren zelfs nog een keer kunnen
hooien. In 't Groeselts noemen we dit uitzonderlijke fenomeen " 'rine
groment".

Vogels

Grote gele kwikstaart
Gedurende de hele winter 2004-2005 heeft een grote gele kwikstaart in
de tuin van Theo van de Weerdt te Rijckholt overwinterd. De tuin bevat
een grote vijver met stilstaand water.
Grote gele kwikstaarten zijn zangvogels uit de familie kwikstaarten en
piepers. Ze worden ongeveer I 8 cm groot. In het voorjaar en 's zomers
zijn ze te vinden in de buurt van waterstroompjes zoals de Geul, de Gulp
en de Jeker. Ze leven uitsluitend van insecten en hebben een uitgespro-
ken voorkeur voor snelstromend water. De vogels nestelen in holten in de
buurt van water. 's Winters bevinden ze zich bij lager gelegen water en
aan de kust. Ook hebben ze dan een voorkeur voor stadsparken met
stromend water. De kwikstaart in de tuin van Theo vertoonde dus afwij-
kend gedrag door zolang bij stilstaand water te vertoeven. Het voedsel-

aanbod zal dan wel goed geweest zijn. De grote gele kwikstaart heeft
een grijze rug en een gele buik en een mooie lange staart die hij steeds
op en neer wipt. In Nederland en Belgie komt de grote gele kwikstaart
het gehele jaar voor. Het aantal broedparen in Nederland wordt geschat
tussen de 250 en 300.

Bosuil
9 april in de ochtend meldde Hub Kerckhoffs dat in het Europapark een
jonge bosuil op het gazon zat. Hij werd bedreigd door enkele zwarte
kraaien en om die reden had Hub de bosuil richting rododendrons gedre-
ven waar hij zich beter kon verstoppen. Even later waren wij ook ter
plaatse en troffen de jonge uil, verscholen in de bosjes, aan. Jonge bos-
uilen verlaten al heel vroeg het nest. Ze hebben dan nog geen veren en
kunnen dus nog niet vliegen. Bij het verlaten van het nest klimmen ze
met hun stevige klauwen naar beneden of laten zich gewoon naar bene-
den vallen, volledig vertrouwend op de beschermende werking van hun
dikke donskleed. Vervolgens verspreiden de jongen zich over enkele
bomen of struiken waarin ze al klauterend een veilig plekje zoeken waar
ze door hun ouders gevoerd worden.
Dus, waar jonge bosuilen zitten, zijn oude bosuilen niet ver weg. Steeds
als we de jonge bosuil te dicht naderden, hoorden we een van de ouders
alarm slaan. Na enig speurwerk zagen we een van de ouders hoog in de
atlasceder zitten, alles overziend en met de kop onrustig heen en weer
wiegend. Wetende dat bosuilen zeer agressief kunnen zijn wanneer hun
jongen bedreigd worden, hebben we na het nemen van enkele foto's het
park verlaten. Op de oehoe na is de bosuil immers de grootste uil in
Nederland. Het vrouwtje is jets groter dan het mannetje. Met een vogel
ter grootte van 40 centimeter en een spanwijdte van 1 meter ga je de
confrontatie het liefst uit de weg.

Waterral
De waarneming van het jaar werd gedaan door Louis Boon, wonende in
het hoekhuis Kampweg/Dorreweg (zeg maar bij Veils Houben). Op 21
augustus van dit jaar hoorde hij 's nachts wat geritsel op een zoldertje
achter het woonhuis. Toen Louis de volgende middag hetzelfde geluid
weer hoorde werd met de zaklamp op onderzoek uitgegaan. In een oude
afvoerbuis van een ventilator zat een " vreemde" vogel met een lange
snavel.
Toen het diertje uit de buis bevrijd was, bleek het een waterral te zijn.
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Hoe kwam nou in godsnaam een waterral op een zolder in Gronsveld
terecht? Waterrallen zijn immers vogels van moerassige gebieden en

101 grote natte rietvelden.
Deze overigens jonge vogel is waarschijnlijk op zijn nachtelijke trektocht
op het pannendak geland om uit te rusten of om in de goot te foerageren.
Vervolgens is hij onder de pannen door op zolder terecht gekomen en
heeft later dekking gezocht in de afvoerbuis. De buis was diep en smal
zodat de ral gevangen zat. Louis heeft de waterral uiteraard de vrijheid
teruggegeven in de hoop dat hij zijn uiteindelijke bestemming gezond en
wel zou bereiken.

Waterral op zolder.

Huiszwaluwen
In 2004 hebben we in Gronsveld en Rijckholt de huiszwaluw genventari-
seerd. In 2005 is dit door allerlei omstandigheden er niet van gekomen.
Wel hadden we de indruk dat 2005 aanzienlijk minder goed verlopen was
dan het voorgaand jaar. 111 2004 zaten in Rijckholt aan het einde van het
broedseizoen 180 tot 200 huiszwaluwen.
Van Pierre Frambach kregen we dit jaar de melding dat hij had waarge-
nomen dat vanaf half augustus de huiszwaluwen zich aan de Voerenweg
verzamelden. Op 4 september vertrok een eerste groep van ongeveer 50
stuks in westelijke richting. Een dag later vertrokken nog eens ongeveer
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60 stuks, maar nu in zuidoostelijke richting. En weer 10 dagen later zijn
de laatste 6 zwaluwen op trek gegaan. In totaal dus ongeveer 120 huis-
zwaluwen. Aannemende dat niet alle Rijckholtse huiszwaluwen zich
verzamelden aan de Voerenweg kan de voorzichtige conclusie getrokken
worden dat het met de afname meevalt.

Kerkuilen
Najaar 2001 kregen we van Bert van den Boom n toestemming om in zijn
schuur aan de Hennemettenstraat een kerkuilennestkast te plaatsen.
Zowel voor als na het plaatsen hiervan werden er incidenteel sporen van
kerkuilenbezoek aangetroffen maar niets duidde op een broedgeval of
zelfs maar een poging daartoe.

Kerkuil in de Hennemettenstraat.

Eind 2004 kregen we van Wil Scheepers een kist walnoten cadeau om de
vogels te voeren. Gedurende de hele winter hebben we de vogels in de
aan de schuur grenzende tuin kunnen voeren. Overdag deden vooral
diverse mezensoorten, boomklevers, grote bonte spechten en gaaien zich
tegoed aan de noten. En 's nachts, zo bleek later, was de tafel gedekt
voor allerlei muizensoorten. En dat kon wel eens de reden zijn geweest
waarom er steeds vaker kerkuilen in en nabij de schuur werden gesigna-
leerd. Zo vaak zelfs, dat al snel het vermoeden rees dat het vrouwtje in
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de nestkast zat te broeden. Dit werd eind juni bevestigd. Het blazende
geluid van jonge kerkuilen werd avond na avond alsmaar luider. 10 juli
liet zich voor het eerst een jonge uil zien, spoedig gevolgd door eeti
tweede. Gebroederlijk zaten ze, in het licht van de tuinverlichting, naast
elkaar in een van de uilengaten en vanuit de schuur weerklonk nog het
blazende geluid van een derde exemplaar. Drie dagen later zaten de drie
jonge uilen op het dak van de schuur te wachten tot hun ouders met
voedsel kwamen. Het schouwspel heeft slechts enkele avonden geduurd.
De jonge uilen maakten steeds grotere oefenvluchten om vervolgens
voor goed in de duisternis te verdwijnen.

Sperwer
Dennis Sijstermans (uitbater van tapasbar La Madrilerla) meldde ons dat
hij een roofvogel dood had aangetroffen naast het terras. Het bleek een
mannetje sperwer te zijn die in een wilde achtervolgingsvlucht het glazen
windscherm niet had opgemerkt. Een halve meter naast de sperwer lag
zijn prooidier, een dode huismus en eveneens slachtoffer van het glazen
windscherm. Van dit fenomeen krijgen we vaker meldingen. We zouden
de mensen willen adviseren om in soortgelijke situaties raamstickers op
het glas te plakken. De vogels zullen dit glas dan vaker ontwijken.

Zoogdieren

Das
Meestal betreffen de meldingen van de das die van een dood exemplaar,
ten prooi gevallen aan de drukte op onze wegen. De eerste melding
betrof geen verkeersslachtoffer maar wel een doodziek exemplaar. Op
zaterdag 30 januari zag John van de Weerdt tij dens een ochtend-
wandeling in de Grub een das. Als je op klaarlichte dag een das ontmoet
is er vrijwel altijd iets mis met het beest. De das was niet schuw en
kwam maar moeizaam vooruit. Bij thuiskomst beide John en vertelde wat
hij gezien had. Even later na aankomst in de Grub vonden we de das,
liggend in een modderpoel op de weg en nog nauwelijks ademhalend. Ter
plaatse hebben we eerst de dierenambulance gebeld, die bleek verhin-
derd. Vervolgens hebben we de politic gebeld. Die belde even later terug
met de mededeling dat iemand van Das en Boom contact op zou nemen.
Na 30 minuten belde inderdaad iemand van Das en Boom en informeerde
naar de omstandigheden en de juiste locatie. Vervolgens werd verteld dat
al iemand onderweg was om de das op te komen halen. Helaas was die
iemand niet in staat de locatie te vinden en vervolgens, toen dit toch
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gelukt was, niet bereid om met zijn auto de modderige Grub in te rijden.
Toen hij eindelijk bij de das aankwam, was deze helaas dood. Dichtbij de
pick waar de das lag troffen we zijn ho! aan. Duidelijk zichtbaar was dat
hij bezig was met het verschonen van zijn nest. Wat hem overkomen is, is
ons een raadsel. Er waren geen uiterlijke verwondingen te zien. De das
werd voor nader onderzoek meegenomen. Wat dat heeft opgeleverd is
ons nog niet bekend.
Dan had Willy van Baal meer geluk. Tegen het vallen van de avond
maakt Willy regelmatig een korte wandeling en vaak is het Savelsbos dan
zijn doe. Willy kennende gaat de videocamera steeds mee. Zo ook op 9
juni van dit jaar. Ter hoogte van D'n Dommel (in Rijckholt, achter het
zustersklooster) zag hij in een kersenwei maar liefst vijf dassen tegelijk.
Mannetje, vrouwtje en drie jongen deden zich tegoed aan de zure kersen.
Willy moet wel heel gunstig gestaan hebben, pal tegen de wind, want hij
heeft ze uiteindelijk tot op 10 meter kunnen naderen en in alle rust kun-
nen filmen. Voor hem een unieke ervaring. Bij gelegenheid zullen we de
filmbeelden zeker eens te zien krijgen.

Egel
Een waarneming van een egel? Niets bijzonders zult u zeggen. 7 septem-
ber kwam Sanne Heijnen met een jonge zieke egel op een handdoekje bij
ons en vroeg wat ze kon doen om het beestje te redden. De dieren-
ambulance bellen was een mogelijkheid maar de egel was al zo ver heen
dat het elk moment afgelopen kon zijn. Wat opviel was dat er in de
zijflank, nabij de hals, een glanzend zilverkleurige en afgeplatte knobbel
zat: well icht een teek. De egel is nog diezelfde avond doodgegaan.

Sanne Heljnen met egel.
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Eikelmuis
Al enkele jaren wordt er in het Savelsbos naarstig gespeurd naar de
aanwezigheid van eikelmuizen. De eikelmuis komt in Nederland alleen
voor in het uiterste zuiden van Limburg. In het Savelsbos zijn op diverse
plekken nestkastjes opgehangen met de opening naar de stam toe. Deze
nestkasten zijn bedoeld als overwinteringsplek voor de eikelmuis. Nog

Eikelmuis in bijenkast.

maar een enkele keer was een kast bezet. Jean Creuwels van IVN
Eijsden wist ons enkele waarnemingen te melden, eentje met foto. Voor
de rest bleef het stil rondom de eikelmuis. Bijzonder is dus de waarne-
ming van Marcel Brouwers uit Rijckholt. Bij inspectie van zijn bijen-
kasten trof hij in een van de kasten zelfs twee eikelmuizen tegelijk aan.
Omdat de eikelmuis een pure insecteneter is, zal Marcel niet blij zijn
geweest met deze zeldzame gasten.
Maar er is altijd een overtreffende trap. In het laatste weekend van
oktober is gestart met de sloop van het waterpompstation "De Dommel"
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te Rijck holt. Dit gebouw van Waterleiding Maatschappij Limburg was
gelegen aan de rand van het Savelsbos achter het zustersklooster
Immaculata. Omdat er nog veel bruikbaar materiaal in het gebouw
aanwezig was, hebben leden van de Sint-Maartensgroep en de "ow
verkenners" toestemming gekregen de voor hen bruikbare materialen er
eerst uit te slopen. Tijdens de sloop, om precies te zijn bij het verwijderen
van de laatste rij pannen, ontdekten Gene Mirngels en Joep Heijnen een
diertje met een zwart/wit gezicht en een lange staart. In eerste instantie
dachten ze aan de befaamde korenwolf (koenwoiif).
Met handschoenen en een fotocamera in de aanslag werd de laatste pan
opgepakt. De grote onbekende bleek de zeldzame eikelmuis te zijn die na
een korte spurt via de rand van het dak zonder te aarzelen zo'n vier
meter naar beneden sprong. In zijn "vlucht" was duidelijk te zien dat hij
(of zij) de vier poten naar buiten strekte en zo een soort zweefvlucht
maakte. De staart fungeerde als roer. Veilig in het gras geland, verdween
ze meteen in het struikgewas. De merkwaardige vlucht van de eikelmuis
leek veel op de zweefvlucht die we ook wel zien bij eekhoorns als die
van tak naar tak springen.
De eikelmuis behoort evenals de nog zeldzamere hazelmuis tot de zoge-
naamde slaapmuizen.
Hun winterslaap duurt wel negen maanden. Het zelfgemaakte holletje
van mos en gras bevindt zich doorgaans in een boomholte, op een oude
zolder, in een verscholen pick in een schuur of in een nestkast. Deze
eikelmuis werd dus helaas even in zijn winterslaap gestoord.

Insecten

Vliegend hert
Op 2 juli 2005 ontdekte Remy Timmers (Broekstraat) in de achtertuin
een vliegend hert.
Enige dagen later werden nog twee exemplaren ontdekt.
Nou moet u niet denken dat Remy ze ziet vliegen, want het betrof hier
geen groot zoogdier dat het luchtruim had gekozen. Vliegende herten zijn
grote insecten die hun naam te danken hebben aan hun opvallende
geweiachtige bovenkaken (zie tekening).
Beide geslachten hebben deze kaken, alleen zijn ze bij de mannetjes
groter. Het vliegend hert is in Nederland zeer zeldzaam, maar in het
Savelsbos, en dan met name in de buurt van de 'De Beuk' (Riesseberg),
worden jaarlijks enkele exemplaren waargenomen (zie Grueles december
2000, bladzijde 207-208). Op 14 mei ontdekte Piet Huveners nog een
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Vliegend heft

vliegend hert bij 'De Beuk'. De ontdekking in de Broekstraat is dus we!
bijzonder. Mogelijk heeft dit te maken met het `136ske vaan Sjpawwe',
direct gelegen achter de tuinen aan de Broekstraat. Overigens bleek het
bij de waarneming van Remy om een mannetje en twee vrouwtjes te
gaan.

Ligusterpifistaart
Tijdens de voorbereidingen van het Gutenzell-weekend eind juni in het
Europapark (Klokke Roeland) werden bij het plaatsen van een vlaggen-
mast door Jo Dassen drie zeer grote vlinders ontdekt. Het bleken
ligusterpijlstaarten te zijn (zie foto). Deze imposante nachtvlinders, met
een spanwijdte van 12 centimeter, vertrouwen overdag volledig op hun
schutkleuren.

Ligusterpijlstaart.

Rouwvlinder
Roland van Hooren ontdekte op de muur van zijn huis een witte met
zwarte stippen opgesierde vlinder. Deze soort kwam ons bekend voor en
na enig speurwerk vonden we een vroegere melding uit 1993. De rouw-
vlinder werd toen gezien door de familie Martens aan de Harmonieweg.
De rouwvlinder, of gestippelde houtvlinder, is gemakkelijk te herkennen
aan de zes zwarte punten op zijn zeer witte kop. De larven leven in
levend hout en kunnen behoorlijke schade aanrichten.

Stinkende Kortschildkever

Hub. Reumers
Pim van de Weerdt

Nooit eerder door ons gezien, maar dit najaar zagen we deze kever maar
liefst vier keer. De stinkende kortschildkever is een zeer merkwaardige
kever. Als hij zich echt bedreigd voelt, kan hij zijn kaken zeer wijd ope-
nen en zijn achterlijf over de rug naar voren krommen, net alsof hij een
kleine schorpioen is. Deze volledig zwarte kevers kunnen bij gevaar een
stinkende vloeistof naar hun aanvaller spuiten. Daarnaast kunnen ze ook
behoorlijk bijten. In de thin blijkt de kever een welkome gast te zijn want
zijn menu bestaat hoofdzakelijk uit slakken. De stinkende kortschildkever
blijkt een veel voorkomende keversoort te zijn. En toch zagen we hem dit
jaar pas voor het eerst. Zo ziet u maar, er is nog heel veel te ontdekken,
ook voor ons.
Blijf kijken! Blijf ons bellen! Ook in 2006!
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Gruutsj

Streekmuseum

In het vorige artikel eindigde ik met de woorden: "Ook tijdens het
jubileumfeest zal de sectie Streekmuseum zich weer op diverse plekken
presenteren." En dat hebben we dubbel en dwars waargemaakt. De
toeschouwers bij onder andere de kemedie "Ken d'r hon nog" hebben
kunnen genieten van een bijzondere vorm van theater. Diverse personen
uit de Gronsveldse historic werden voortreffelijk getypeerd. Daarnaast
waren de locatie, het fantastische weer en de ambiance, zeer zeker
belangrijke factoren die ervoor zorgden dat het een echt dorpsspektakel
werd. Maar het geheel werd op indrukwekkende wijze ondersteund door
de aanwezigheid van de vele, vele voorwerpen uit ons eigen Streek-
museum. Mensen, wat was het genieten, fantastisch. Uit de foto's blijkt
de belangrijke rol die ons streekmuseum speelt bij dergelijke evenemen-
ten. Voor hun inzet wil ik de sectieleden nogmaals bedanken.
Niet alleen ik, maar ook veel anderen zijn gruutsj. Hid l gruutsj!
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Wat maog 't zien?

De afbeelding in het vorige nummer is een onduleertang (krultang).
Mevr. Haane-Peusens uit Maastricht schrijft in haar reactie: "De ronde
helft past in de holle helft van de tang, die boven een gasvlam warm
werd gemaakt. Zodoende kon men, in het haar dat tussen beide helften
werd gelegd, golven maken." Zij krijgt binnenkort van onze sectie een
verrassing aangeboden voor de correcte uitleg.

De nieuwe "Wat maog 't zien?" Is onderstaande afbeelding een gedeelte
van een:
a) oculeertang b) lijmklem c) hulpmiddel bij stro binden

Reacties schriftelijk naar Rijksweg 57, 6247 AB Gronsveld.

John van de Weerdt
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Ken dir lion nog

Antoon Hendrik van den Donk

Een aantal maanden geleden liep ik, na een bezoek aan mijn ouders, het
poortje uit, de kerkweg op. Op het kerkhof zag ik twee oudere mensen.
De vrouw droeg een bos bloemen en in hem, een lange magere man met
grijswit, krullend haar herkende ik Frans van den Donk. Ze waren op
weg naar het graf van zijn ouders.
Als kind heb ik Frans van nabij meegemaakt. Hij woonde bij ons in huis
op Rijksweg 64, maar daarover straks meer.

Frans is het enige kind van Antoon Hendrik van den Donk. Jongeren
zullen niet weten wie deze Antoon was. Toch zijn er veel dorpsgenoten
die hem hebben meegemaakt als hoofd van de lagere school in het dorp.
Hij bekleedde deze functie van 1935 tot 1952.

Antoon van den Donk werd geboren in Eewijk, een dorpje ten westen
van Beuningen in het land van Maas en Waal. Antoon had vier zussen.
Een van deze zussen, tante Adrie, kwam vaker in Gronsveld op bezoek
bij de familie.
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1921. Huwelijk Antoon en Wilhelmina.

De vader van Antoon was timmerman, die als jonge man met zijn gezin
naar Gennep verhuisde waar hij in een meubelfabriek ging werken.
Tuinieren en kweken van fruitbomen waren zijn grote liefhebberijen.
Een oom van Antoon was onderwijzer en later inspecteur bij het onder-
wijs. Hij is het die er waarschijnlijk toe heeft bijgedragen dat de jonge
Antoon naar de normaalschool, later kweekschool, ging.

Na zijn opleiding werd hij onderwijzer in Veghel. Op 22 augustus 1921
trouwt hij met Wilhelmina Johanna Francisca van der Yen. Ze gingen
wonen in Zijtaard, een gehucht in de buurt van Veghel. Hier werd twee
jaar later Frans geboren.

In die tijd stond de school in Gronsveld onder leiding van meester
Claessens, een zeer gewaardeerd en deskundig man. Ber van Sjteske en
Zjeng van Kleur, die jarenlang mijn achterburen waren, vertelden altijd
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vol lof over de man die hun zoveel leerde en vooral veel wist te vertellen
over de wonderen der natuur. Meester Claessens werd plotseling ziek en
overleed kort daarna op 22 juni 1934. Voor het schoolbestuur brak een
moeilijke periode aan. Door allerlei verwikkelingen was men niet een
staat een nieuw hoofd der school te kiezen, ook al omdat een kandidaat
zich terugtrok. Pastoor Oliviers wist zich geen raad en riep de hulp in
van het Bisdom. Hij trok zich terug als voorzitter van het schoolbestuur
en liet de beslissing over aan het bestuur onder voorzitterschap van de
bisschoppelijke inspecteur Van Oils uit Roermond. Uiteindelijk werd een
buitenstaander benoemd: de vierenveertigjarige Antoon van den Donk.
Zijn collega's waren juffrouw Schuren (Elizabeth), juffrouw Pluijmen
(Bertine), meester Rosier (Paul) en meester Bouchoms (Ber).
Omdat de benoeming nogal onverwacht kwam had de familie niet de
kans om tijdig huisvesting te vinden. Daarom trok het gezin voorlopig in
bij de familie Jennissen aan de Trichterweg.
Na ongeveer een jaar kwam het huis aan de Stationsstraat 18 vrij. Tot
dan had daar een Duits ingenieur met zijn vrouw gewoond. Hij was
werkzaam bij de bouw van de Wilhelminabrug in Maastricht. Er gingen

Frans met zijn moeder.
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Frans (achter links) met vrienden voor het huis aan de Stationsstraat.

echter verhalen dat hij spioneerde voor de Duitsers als voorbereiding op
de inflame van het fort van Eben-Emael. Het Duitse echtpaar verdween
plotseling en het huis werd te huur aangeboden.

Het gezin Van den Donk verhuisde naar de Stationsstraat. Later, toen het
huis verkocht werd aan de familie Willigers, verhuisde de familie naar
Rijksweg 64.

Van den Donk was een hardwerkende man. Naast zijn baan als hoofd
van de school was hij ook nog voorzitter van de Boerenleenbank en gaf
hij na schooltijd en in de weekenden landbouwonderwijs in de omliggende
dorpen. Van den Donk had de land- en tuinbouwakte. Op de fiets door-
kruiste hij het Maasdal en trok hij het heuvelland in om jonge boeren
kennis te laten maken met nieuwe technieken op het gebied van land-
bouw, veeteelt en vooral fruitteelt. Hij werd door dit werk adviseur van
de Jonge Boeren. Ook gaf hij bijles aan kinderen die hij vaak met zijn
fiets ophaalde en thuisbracht.
Hij maakte lange dagen en als hij te lang weg bleef, werd zoon Frans
erop uitgestuurd om te kijken waar zijn vader bleef. Frans kan zich

Tijdens het vliegeren.
Antoon met zoon Frans
en een vriendje.

herinneren dat hij vaker richting Eckelrade fietste en hem dan halver-
wege de Eckelraderweg tegenkwam.
Van de gemeentelijke overheid kreeg Antoon niet veel steun. Gronsveld
stond, samen met de gemeente Hulst in Zeeland, onderaan in de rij waar
het ging om de gemeentelijke bijdrage aan het onderwijs. Het lukte hem
toch om dit bedrag in de loop der jaren verhoogd te krijgen.

Wilhelmina van den Donk was onderwijzeres. Voor zover Frans zich
weet te herinneren, heeft zij nooit voor de klas gestaan. Ze was een
begaafde dichteres en schreef korte kinderverhalen in "Roomse Jeugd"
en in het "Kleuterblaadje" onder naam Tante Jo. Op school en bij spe-
ciale gelegenheden zoals de Eerste Heilige Communie en het bezoek van
de bisschop werden door haar geschreven gedichtjes, door de kinderen
voorgedragen.
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Bij de geboorte van prinses Beatrix schreef ze een gedicht waarvoor zij
een dankbrief ontving van het Koninklijk Huis.

Meester Van den Donk was in de regio een van de eersten die school-
reisjes ondernam. Zo waren er uitstapjes naar Amsterdam en Den Haag.
In die tijd waren dat grote reizen.

Het leven van de familie Van den Donk kende ook zijn schaduwzijde
omdat mevrouw vaak ziek was. Zij hadden dan ook een vaste hulp in
huis: Alice van de Boom uit Mheer.
Het leven was niet gemakkelijk voor Van den Donk. Meer dan eens per
dag moest hij onder schooltijd naar huis naar zijn zieke vrouw.
Toen Van den Donk een keer niet in de klas was, waagde Joseph
Clairbois het om de hoed van de meester op te zetten en er allerlei
fratsen mee uit te halen. Dit tot grote hi lariteit van de hele klas. Wat
Joseph niet in de gaten had maar de anderen wel, was dat de meester
aan kwam lopen. Vol spanning wachtten de kinderen op wat komen ging.

1938. Lagere school Gronsveld, rechts Van den Donk.
(voor de namen van de leerlingen zie Grueles 2e jaargang, blz. 62)
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Onderwilzend personeel lagere school Gronsveld rond 1938.
Zittend v.l.n.r: Juffrouw Pluymen (Bertine), Meneer Rosier (Paul), Juffrouw
Schuren (Elise).Staand v.I.n.r.: Meneer Bouchoms (Ber), Antoon, ?.

Er gebeurde niets. Van den Donk nam zijn hoed, zette die op en ver-
dween. Allen hadden op zijn minst verwacht dat hier een handoplegging
zou plaatsvinden!

In december 1951 overleed Wilhelmina. Een zware slag voor de meester
en zoon Frans.
Vanaf dat moment kreeg ook de meester problemen met zijn gezondheid;
er leek jets in hem te zijn geknapt. In oktober 1952 kreeg hij een hersen-
bloeding en werd hij met spoed naar Wassenaar gebracht. Hulp mocht
niet meer baten. Antoon van den Donk overleed en werd op 4 november
1952 begraven in Gronsveld,
Antoon van den Donk leidde geen opvallend leven maar wel heeft hij de
dorpsschool van Gronsveld door een moeilijke periode geloodst. Hij heeft
op zijn wijze een bijdrage geleverd aan de opvoeding en ontwikkeling van
heel wat jonge dorpsgenoten en jonge boeren.
Frans bleef alleen achter.
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1935. Gebouw lagere school.

Mijn vader, Jean van Baal, werd de opvolger als schoolhoofd in
Gronsveld. Hij ging op Rijksweg 64 wonen en Frans zou nog tien jaar bij
het jonge gezin blijven inwonen.
Op een dag vertelde Frans aan Jean dat hij een meisje had en ging-
trouwen. Ze gingen in Maastricht wonen en daarmee kwam een einde
aan het verblijf van de familie Van den Donk in Gronsveld.

Toon van Baal
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