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Voorwoord redaktie

Voordat u begint aan bet eerste nummer van de nieuwe jaar-
gang, graag uw aandacht voor de volgende punten. Het supple-
ment van "d'n Diksjener is wel gereed, maar kan om finan-
ciele reden niet bij ons tijdschrift worden gevoegd. Het
supplement zal afzonderlijk te verkrijgen zijn voor f 1,50.
Verkoopadressen kunt u vinden in Binding.
Tijdens de afgelopen jaarvergadering van onze stichting zijn
ender meer suggesties gedaan het dialect toegankelijker te
maken voor mensen die problemen hebben met lezen en schrij-
ven ervan. Belangstellenden voor een dergelijke cursus kun-
nen zich opgeven bij het secretariaat van de stichting. Er
zijn geen kosten aan verbonden.
De stichting heeft er een nieuwe sectie bij: archeologie.
Voorlopig is er alleen nog maar een stuurgroep die de op-
zet en de werkwijze voorbereidt. De eerste taak van de sec-
tie zal zijn een ruimte in te richten voor de verzameling
geolcgisch gesteente die de stichting werd geschonken door
de oud-Gronsveldenaar em.-pastoor Vic. Spauwen.
Wij wijzen u nu alvast op de op handen zilnde tertoonstel-
ling die traditiegetrouw met de Bronk zal worden gehouden.
In dit nummer weer een diversiteit aan artikelen. Over
Boomplantdag willen we nog opmerken dat onlangs achter de
kerk van Rijckholt een aantal prachtige bomen is gerooid.

Overigens wensen wij u "'fine Zaolige Paose".

De redaktie

Bij de voorpagina

1914. Onbebouwd terrein op de hoek Hennemettenstraat-Rijks-
weg (zuidzijde). Nu staan hier 4 woningen bewoond door:
Zjirke Doyen, fam. Jaspars, fam. Wolfs en fam. Meertens. Op
de achtergrond de woning van de fam. Wi1ligers.
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Os sjoen duerpke

Os sjoen duerpke len 't Zuide,
begrens doer bos en doer de Maos,
e pleutske oe veul sjoens te zien es
zoe get ven d'r nuurges haos.

Hie zien te veende zeldzam plekskes,
Saovelsbos en de Veer Sjtejn,
Sjteibrik en de Dommelsgraove,
de Daolekeimers met han geng.

Sjpiegelsjtok en Treechterberg,
Oesjte Kel en de Sjoen Grob,
Heenkepot en daan d'n Hotsboam,
en de Sjechelder oe gel waoter lop.

't Verkesluakske, Byjebaank,
Awwe Broonkweg en eon de Beuk,
Galling, Platz en Riesseberg,
alles wat d'r zeuk.

't Helloek en d'n Hellige Geis nog,
en de Daor met de Fontejn,
Nollenhook en aander sjtrieke,
aal dat sjoens dat mak mich klejn.
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Es ich meiblOmkes of merdile,
haozjenuut of broemele plok,
daan deenk ich: zotlw dat waol zoe blieve?
daan es 't zjus of mich get drOk.

Saovelsbos en Treechterberg,
haawt uch zoe nog langen tied,
d'r beet en blyf de bos vaan as,
veraandering t'n sjpiet.

Wet d'r wie dat duerpke het?
Groeselt, es d'r 't fleet wet.

Sjarel Jaspers

Saovelsbos

TiengenuOver de Klejn Daolekaomers aon d'n Ekkelderweg godng
ich de bos ien. Aon bejs kaante va de bosweg, de fors berg
op leep, bleujde honsfejoele, annemone, perdsblomme en
sjtoOnge aander opkoemende plaante. Boete de brieme weor de
bos keol; eleng laog 'nne greune sjien doer en uOver 't
hout. Boeven aon de weg laog op 'n baank, vuur twie berke,
ien V-vuerm opgegreujd, e reemke van 'nnen hoond. Wyjer doer,
aachter oetloUpende duUnesjtruilk, zeugkde miewe len 'n wej,

tOssje roej keu nao voor. Hie en dao tOssje de brieme,
sjtaoke de votte van aofgezegde Like es aofgedaankte dam-
sjtejn bodve de groond oet. Op e verkiersbord aon de Veer
Sjtejn hodng 'n klak. Witte sjteopelwoUlke joge oonder 'n
bloilw loch en lieke leechgevend. 'nne Merkef waorsjodwde de
gaanse bos met e sjerp gekeks vuur min aonkoms bie 'n baank.

E bord "Panorama" sjOins dao tingenuUver voond ich get te-
veul van 't goje. Ich kos mich neet vuursjtelle dat 'nne
mens de geit waandele en geinteresseerd es ien de neteur e-
leng mer nao de peunte van z'n sjoon loort. 't Oonbekende

en oonvervloege mak 't allemaol nog sjoender. 't Leefste

perbeer ich daan ouch nog zelf oet te zeuke wat dat es. Wat
vuur d'n eine e panorama es kent vuur d'n aandere 'n Nodw

Revue zien. De zits toch ouch gel bord bie de peundraod
"Prikkeldraad" en 'nne piepel bens te toch neet e kertsje
op z'nne r6k. Zoe get deis te waol ien de Keukenhof of _fen

e meseum. Meh fleet len 'nne hoege, lenge graof wat de Sao-
velsbos toch eigelik es. Wat ich zaog haw geine naom.
Ich loorde doer en uaver haaf keol en lich greun tek (pot nao
geploejde laanderyje en wejje. Hie en dao sjtodng 'nnen een-
kele kieseboam en gaanse wejje ien voile bleuj. Meljoende
blOmkes vOrmde seome eng groete blom. DuUnehegke weoren 't
sjtiksel vaan de lappedekke. Dry sjodwe van de febrik ien
Eysde sjtodnge daampend es kollesaal groete sjtamme van aof-
gebraande boOm tOssjen 't greun. De witte hoezer van de Ke-
lonie weoren es kuke tiengen de klak aongekroepe, len dit ge-
vaal de kerk, en laoge te suffe ien de zon. Ien 'n wej dy
berg op op de bos aon leep, sjtodnge keu Om traktor

en e meilekmesjien.
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Ich zat mich op de baank en haw alien tied vuur alles wat
ich zaog, hoert, voelt en preufde, ien mich op te neme. De
tjiftjaf, fitis, liester, mejskes en aander vuagelkes lete
honne zaank tossjen 't hoat valle. vuur mich hotIng 'n zjwef-
vleeg doedsjtel 'nne meter boeve de groond. Vloeg daan hil
gaw veur of aachteroet, opzy, nao boeven en oonder, of 'n
oonzichbaar haand.heur van leenks nao res heef en blef daan
weer doedsjtel hange. 'n Dikke hommel vloeg van 'n perdsblom
op 'n bosannemoon. 'n Noaw blom sjtotIng :ten de bos: 'n kru-
sing van annemoon met hommel. Ien de bos sjriewden 'nne fe-
zaant. De sjerem van 'n wel dotif dy bekaans kietsrech boa-
yen 't hoat oetvloeg en es aongesjoete nao oonder zjwefde,
veel doer de kaol tek ien de bos. E muiske ritselde len de
brieme. Oonder 'nnen Omgevalle berk de len de erm hoeing van
'n liesterbes en 'nnen esj, sjoete jorIng berkskes en aander

plaante op. NoLlw leve woert geboere. Min gedechte dwaolden
aof. Ich daach: 't Es hie neet aanders es met de 'liens. Ge-
boere werde, opgreuje, bleuje, vroch draoge en daan roste.
Blaojerknup vaan 'nnen esj doegen Milne weenterjas o6t. De
fezaant kegkde weer. 'nne Awwe haozjenoet de aon 't vervel-
le waor haw z'n slors met sltekskes oucierold.
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Vuur mich leep de bos fors berg aof. Ich verzoonk weer ien
gedechte. Zotlw dat 'n twiehonderd jaor gelieje mesjien 'nne
wienberg zien gewes de Napoleon het opgertlimp? Rebbe ze hie
mesjien met sjotterygewerre op de waif gejaog? Veul langer
gelieje zaog ich dy van Riekelt met voesjbylkes op herte,
here en God wet wat jaoge.
E roedbuaske zaot vlak vuur m'n veuj.,Wie 't opvloeg sjtotIng
ich op en leep wyjer. Vuur neet hangs 't hertekaamp, want
zoe zeen ich nod de Zoeren Drees, en wyjer hangs de peun-
draod op te loape vuur 't Eftelingbrekske uaver te goen,
goang ich res 't wegske doer de bos aof. Dat gaof mich neet
zoe e perk geveul. 't Wegske, dat hie en dao erg glitsjetig
waor van de rotte blaojer, leep fors berg aof. Havverwes
zaot aon e peulke waoter, dat tessje twie aoneingegreujde
essje sjto-Ong, 'n _Hester te zoepe. Op 'nne paol van de peun-
draod, oonder aon de pool, zaot e weenterkuaninkske te zynge.
Wie ich oonder aon de bos kaom dreve boeve de berg aon Eben-
Eimaol klotzjwerte woalke oonder de witte doer en hoOnge be-
kaans met honne boek op de bOim. Wyjer nao leenks, op Lixte
aon, sjtoeing de zon. Boeve de Maos woerd alles roedbroen.

't Waor of 't hil laandsjap ien braand sjtoOng. Daovuur
hoOng e grids sjtriepe gerdyn van de renge. De meijsjuat
kaom op de hos aon. De ieste dikke dreppele vele laansem en
vuur eveveul op 't laand. Drek drop, of dao boeve 'nne '12
sjOif o5pe trok, kletterde de renge met alle geweld en trok
e nievelgerdynsje uaver de landeryje en de boilm. 't Liek of
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ich zjwefde en ien de woUlke zaot. 'n Zichbaar loedzjoer
drOppel hoeing aon eker blaod. De sjoor dref ufiver; zoo ien-
ens wie 't waor beges, sjejden 't ouch oet met rengele. Boe-
ve de bos sjtofing 'nne rengebaog met mie kleure es 'n verf-
febrik ien 't hoes het. De waasbeurt haw de sjerpe Onnerufik
van 't daslook oonder aon de Sjechelder verdroOnge doer 'nne
muffe rut:tic. De zon waor truk en leet 'nnen dikke maosklaw
de deens doeg es sjaampsjtein langs de weg gleenstere met
versjejje dullster en lichte kleure. De grys boUmsjtamme lie-
ke blaw en bloonke of ze gevernies waore. _Ten 'n wej oe
't midde eleng 'n wy sjtofing, graosde keu aon gelbsj graos.
Eng haw 'n dekke op ligke ien de vuerm van twie zek. Boeve
aon 't knikske van de Sjechelderweg vloege byje aof en aon
van proOmebOimkes len voile bleuj. Dao tiengenufiver laog
zoemersjnie ien de vuerm van aofgewejde kiesebleuj. Aon de
bos reep 'nne koekoek. Bie 't krOiske aon de Keenkesjtraot
kaom bie mich de vraog op vuur wat ze dat dao vreuger ge-
plaant hawwe. Dat dao veer weg bieein kaome? Waor dao eine
doer de bliksem getroffe? D'n ods verhaogeld of mesjien 'nne
doer 'nne woUf versjeurd? Es awwe Groeseldener mos ich 't
eigelik weite. Meh 't blef vuur mich e raodsel. Met de noe-
teboilm dao tiengenuaver waor 't al neet aanders. Vuur wat
sjteit her altied met z'n erm uuverein? En neet wie de pOpe-
leer dao tiengenufiver met de erm ien de hude nao d'n hiemel
wiezend? Wat bezielt 'm vuur oonder 'nne greune pareplu te
sjtoen en fleet wie 'nne Lizzjepoeing of kiesden ien 'nne sjik-
ke sjlipjas? Wat zuut 'r drier] vuur z'n haore i6.11 de weend
te laote wappere en fleet wie 'nnen treurwy de ze altied good
gekemp het? Ien 't naojaor leet 'r op 'nne kawwe muerge z'n
greun blaojer zoe mer ienens valle. fleet plechtig wie 'nne
berk de weke gekleurd debie sjteit en daan z'n haore laan-
sem driejenterre leet valle. Ten 't vreugjaor komp 'r be-
kaans es leste oat z'nne weentersjlaop. Daobie sjteit 'r be-
kaans altied eleng en daan ouch nog boeven op 'fine graof,of
_Len 'nnen hook. Es 'r mesjien besjemp vuur z'nne kemikke
'via? 't Blyf vuur mich e raodsel.
Ion de graof op Saovelsweg bleujde perdsblomme, herderstas-
je, mier, verlaot hoefblad, witte, gevlegkde en maof niete-
le. Res van de weg zaot 'n zjwert-witte kat op de zeenke
plaote dy ufiver plokleddere laoge. 'n Melie vloeg zenewech-
tig met veul kebaal pink-pink van de groond op de plaote en
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Om de kat. UUver de bos laog 'nne brofijne en lich-greune
sjien. Ien 'n bleujende kiesewej leenks van de weg reep weer
de koekoek. Aon 'n ry LizzjepoOngs, dy wie 'n trapleun langs
de weg sjtofinge, sjtoOng e vrommes wie e perd met e kleisper
menneke. De vroaw met erm wie bajpeul en 'nne kop wie 'nne
riethaomer, vref zich met 'nne neusdook doer heur gezich en
langs heuren haals. 't Menneke, broedmaoger en 'n voesj hoeg,

zoilw oonder heure komveur kenne sjoilwele. De rokzak de 'r
droog waor brejjer es z'nne rok. Met z'n knoekerige erm dy
'r 'r wie 'nnen aop langs ze lief haw aofhange en e gezich
wie e sjpenneweb van de reempelkes, sjtoOng 'r ien de sje-
rem van de vroOw. Z'n gladde, kieswitte bejn, zoe kroomp wie
'n ziekel, die oonder 'n kremkleurige korte brook oet kaome,
hdore dormer es de erm van de vroflw. Aon 't aonhure waore ze
doer Saovelsbos, d'n Dommel aof, hieheen gewaandeld. I4n 't
kepelke aon de Riekelder Sjechelderweg hawwe ze gesjoOweld
vuur de meisjuilt. De vroOw pufde; de zjweit leep heur uelver
heur maof gezich. 't Waor hie ufiveraal eve sjoen meh ze
waore to wied geloUpe en 't waor hie veul berg op, berg aof,
zaag ze. Ich wes hon de weg truk, doer de bos nao Sint Git-
tere, en gofing wyjer.
Ien de pool van Kips, op d'n hook van de wej aon de bosraand,
laog 'nne kwabbel kikkerdril oevan de koelekopkes op oetbre-
ke sjtotinge. Res van de weg, bie e bOrdsje Verboden Toegang,
goOng ich e sjtekske de bos ien en loorde van aon de zofim
uUver Maozerveld en Oesjderveld. Otos op d'n Oesjderweg
waore zjus hoemzeike die tessjen 't graos aon en aof nao 't
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nes lepe. 't Waoter van de maosloeker dat hoeger liek te
sjtoen es d'n atoweg, woerd tinge gehawe doer 'n greun diek
van wejje. Vuur 't melegerloek, leenks van de weg, waor e
groet sjtevig iezere breer met e klejn breerke ian. Mn ies-
te gedechte waor: dat es hie 'n berekoUjl. Meh ich haw al
gaw doer dat dao geng bere zaote en dat ich dao niks verloe-
re haw. Dat haw mie met sjtaots- of bosgehyme te maoke.
Leenks neven 't breer waor 'nne groeten erdpdt en res 'nne
klejne de doezende en doezende jaore sjtaand haw gehawe.
Dao emheen wore 'n honderd naome idn de meleger gekrets.
Wie 't met naome en iij Olt wore dy verwerd en uavergreujd
met mos. Get truk, op de weg aon, loorde 'n ry grotsjtejn
dy uaver 'n lengte van twie meter vies waore vriegekap, ver-
blend doer 't leech mich met sjplietoage aon. TOssje graove
meleger, oe aon bejs kaante van de weg ien de vuerm van 'n
baank de meleger waor oetgekap, leep ich hoeger nao de kie-
zelkoajl. 'nne Kraoj de bid e gel aofvalblik zaot, vloeg op
en zjwefde uaver de bilim op de bosraand aon. Res van de kie-
zelkoajl en :Len 't midde sjtoilnge doergezegde boamsjtamme
van versjellende hudes. Ich daag weer aon de bere. Zoaw 't
daan toch woer zien dat dy ien 't melegerloek zaote en hid
'nne met dy bieste optrooj? Meh ich haw a/ gaw doer dat ich
op 'n picknickplaots waor. Wyjer doer hoUng nog e gel bilk
aon e peulke, haaf gevold met appelesenesjelle, sjipstute,
'nne peperre keenderdook en mie rotzooj oe boeve 'nne zjwerm
vlege vloeg. E klejn sjtriepke kiezelwaand laog es aad goad
tossjen 't greun. Boote 'n aongelaag trepke vuur hoeger de
bos ien te goen waor de res van de kiezelwaand toilwgegreujd
met sjtruzik en brieme. Truk langs 't melegerloek goOng ich
res de bosweg _len op de Daolekaomers non. Langs de weg bleuj-
de annemone, beddesjtetsjes, fejuulkes, sjpeenkroed, koe-
koeksblomme, boselbere en veldbies. 't Vaon kaom hie en dao
es e vraogteike boeve de groond oet. Voegelzaank galmde doer
de bos. De koekoek reep nog, daan leenks, daan res van mich.
Bekaans aon de Daolekaomers vele langs de bosraand twie
sjuat. D'n echo waor of de groond daoverde en d'n hille bos
sjOddelde. Versjrik zeugkde vuagel 'n vylige plaots. Boeve
de Daolekaomers sjtoiinge meijblOmkes met opgerolde blaojer
effekes boeve de groond. Ich waor roond.
't Reemke van d'n hoond op de baank waor weg.

Gus.
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D'n Toenvaalk

De torenvalk is voor ons alien de bekendste valk, en velen
onder u zullen er wel eens met verbazing naar hebben staan
kijken hoe deze sierlijke vogel het klaarspeelt om al klap-
wiekend in de lucht stil te blijven staan. Steeds tegen de
wind in en handig gebruik makend van windvlagen en opstij-
gende lucht weet hij de gekozen positie te handhaven. In het
Nederlands heet dat "bidden", in het Gronsvelds zegt men:
"De vaalk sjteit te teelvere." Wanneer we dit zien, dan we-
ten we dat de torenvalk op jacht is en de grond onder zich
nauwkeurig afspeurt naar jets van zijn gading. Of hij nu op
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een hoogte van 10 of 30 meter staat te bidden, dat doet er
niet toe, jets dat zich onder hem beweegt, zal niet aan zijn
aandacht ontsnappen. Zodra de torenvalk een prooi in het oog
heeft duikt hij pijlsnel omlaag. Meestal heeft het prooidier
het jachtritueel boven zich al opgemerkt en heeft het nog
tijdig kans gezien een goed heenkomen te zoeken. Gelukkig
voor de muizen leveren dus niet alle duikvluchten succes op.
De torenvalk moet ervoor zorgen, dat hij dagelijks ongeveer
50 tot 60 gram voedsel bemachtigt. Dit houdt in dat hij
iedere dag bijvoorbeeld 4 muizen, 1 spreeuw, diverse insek-
ten of reptielen moet verschalken. Geen eenvoudige opgave
dus, zeker niet wanneer tijdens de broedtijd ook het
vrouwtje van voedsel moet worden voorzien. In die periode
moet het mannetje het zien klaar te spelen om zo'n 100 gram
prooi per dag te vergaren. Dat is bijna de helft van zijn
eigen lichaamsgewicht.
Zodra de eieren zijn uitgebroed, krijgt het mannetje er nog
een taak bij. Het wijfje laat de pas uitgekomen jongen name-
lijk niet alleen, zodat de hele familie door hem verzorgd
moet worden. Pas na een week gaat het vrouwtje mee op jacht.
Dat is maar goed ook, want de jongen moeten steeds meer
toegestopt krijgen, voordat ze na vier of vijf weken het
nest kunnen verlaten. Ook daarna zijn ze nog enkele weken
van de ouders afhankelijk. Gedurende de 10 tot 12 weken die
de torenvalken nodig hebben om zo'n 5 jongen groot te bren-
gen, vangen ze ongeveer 800 muizen!
Een uiterst nuttige vogel dus en dat is een van de redenen
geweest, dat wij in februari 1984 in een weiland aan de
Sjechelder een nestkast hebben geplaatst. Het muizenaanbod
leek ons ter plaatse bijzonder hoog. De torenvalken dachten
er blijkbaar hetzelfde over, want begin april bleek de nest-
kast reeds bewoond.
Nadien zijn we regelmatig in staat geweest het gedrag van de
valken wat beter te leren kennen. Zo hebben we bijvoorbeeld
tijdens de broedtijd enkele keren kunnen zien, dat het man-
netje het vrouwtje van voedsel voorziet. Niet, zoals u wel-
licht zult verwachten, door het voedsel in de nestkast te
deponeren, maar het mannetje gaat met zijn buit in een na-
bijstaande boom zitten en roept dan enkele keren, waarna het
vrouwtje haar eten komt ophalen. Vanaf het moment dat het
vrouwtje mee op jacht ging, hebben we het mannetje niet meer
in de buurt van het nest gezien. Pas op de dag dat de vijf
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jongen uitvlogen, verscheen het mannetje ook weer. Vanaf
zijn uitkijkpost, hoog in een boom, hield hij de jongen
nauwlettend in de gaten en zag ongetwijfeld de vaak vergeef-
se pogingen die ze ondernamen om hun eerste wormen of insek-
ten zelf te vangen. Meestal bleven de jonge valken echter
roerloos op een paal of hooimijt zitten wachten totdat het
vrouwtje met voedsel kwam aanvliegen en dit dan in de nest-
kast gooide. De jongen kwamen dan van alle kanten aangesto-
ven, om maar het eerst bij de prooi te zijn. Twee dagen
nadat de vijf jongen waren uitgevlogen, is de hele familie
verder getrokken, waarschijnlijk op zoek naar een nieuw
voedselgebied.
Behalve het groot aantal muizen dat door de valken wordt
gevangen, hebben deze vogels nog een nuttige eigenschap.
Onze nestkast staat te midden van enkele kerseboomgaarden
die regelmatig door grote groepen spreeuwen bezocht worden.
Wanneer de spreeuwen ongestoord hun gang kunnen gaan, zal er
van de kersenoogst niet veel over blijven. Met voldoening
zagen we regelmatig dat de spreeuwen haastig een goed heen-
komen zochten zodra een torenvalk de nestkast naderde. Een-
maal hebben we het vrouwtje met een spreeuw in de klauwen de
nestkast zien binnenvliegen. De angst van de spreeuwen was
dus niet ten onrechte. Hub Reumers
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Daslook en Lelietjes-van-dalen (Nreijblomkes)

Als je op een voorjaarsdag eind april
door Gronsveld of Rijckholt loopt en
er waait een oostenwind dan ruik je
een sterke uiegeur. Wil je weten waar
deze geur vandaan komt, wandel dan
maar richting bos en je vindt daar
onder de nog kale bomen een mooi wit
tapijt. Dit prachtige tapijt wordt ge-
vormd door de witte bosanamoon en het
witte daslook. Dit laatste is verant-
woordelijk voor die sterke uiegeur.
Het is dan ook familie van de jullie
allemaal bekende ui, en van knoflook,
bieslook en zelfs van prei.
Daslook is in Nederland een zeldzame
plant, die bij ons echter massaal
voorkomt omdat hij houdt van kalk-
houdende grond. Het daslook heeft on-
der de grond een bol waaruit een

van lange brede bladeren en een
'-ydriekantige stengel komt. De bloem

bestaat uit kleine witte bloempjes
die samen een bol vormen.

' NA/ \

Een maand later, in mei, vind je in het bos een familielid
van het daslook, namelijk het lelietje-van-dalen (bij ons
beter bekend als meijblomke). Beide zijn lid van de le-
liefamilie. De bladeren lijken veel op die van het daslook
en de eveneens witte bloempjes hangen als klokjes aan een
kant van de driekantige steel.De geur daarentegen is zoet en
erg aangenaam, waardoor het lelietje-van-dalen uitnodigt om
geplukt te worden.Vroeger ging men zelfs met prachtig ge-
vormde ruikertjes lelietjes-
van-dalen naar de markt in
Maastricht. Deze ruikertjes
werden in de vroege morgen
gelijktijdig geplukt met de
morieljes (merOile).0ok nu
warden de bloempjes nog veel-
vuldig geplukt. Dit heeft op
zichzelf geen nadelige gevol-
gen voor het voortbestaan van
de soort, omdat zich onder de
grond een wortelstok vormt
die steeds verder groeit. Maar
tijdens het plukken wordt veel
ondergroei vertrapt, waardoor
de andere bosbeplanting ver-
loren gaat. Als je dus ver-
knocht bent aan dit bekoorlijke
bloempje zou ik willen advi-
seren enkele plantjes in je
eigen tuin te zetten. De tuin-
specialist of iemand in de
buurt die zelf lelietjes bezit,
zal je graag van dienst zijn. Op een
schaduwrijke plek breiden de plantjes
zich snel uit. In het najaar valt het
lelietje-van-dalen minder op. Op de
plaats waar de bloempjes hingen, han-
gen dan soms kleine rode bessen, die
overigens zeer giftig zijn.

Ina
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Histori .0

Het kloosterleven

Dit artikel is een vervolg op "100 jaar Dominikanenklooster"
Grueles, 3e jaargang (1983) nummer 4.

Het kloosterleven van de Dominikanen was aan strenge regels
gebonden. Pere Pierre Joskin vertelde: "De dag begon al
heel vroeg, om twaalf uur 's nachts luidde de bel en werden
alle kloosterlingen, met uitzondering van de zwakken en zie-
ken (dit werd nogal humaan geregeld), uit hun slaap gehaald
en naar de kapel ontboden. Daar werden dan de "Metten" en de
"Lauden" gezongen. Dit duurde ongeveer een uur, daarna kon
iedereen naar zijn cel om zich weer te rusten te leggen. Re-
veille was om vijf uur (zon- en feestdagen jets later). Men
ging dan gelijk naar de Heilige Mis, want nuchter-zijn was
een voorwaarde om te mogen communiceren. Ontbijt en studie
volgden tot de Hoogmis van negen uur, waarna weer studie. Na
een sober middageten was er rust en recreatie. Om half drie
waren de "Vespers" en vervolgens dook men opnieuw in de stu-
dieboeken. Om half acht werd gesoupeerd en gerecreeerd. Om
half negen werd de dag afgesloten met de "Completen" en het
"Salve Regina". Dat de meesten dan naar hun bed verlangden,
ook al was dat vaak een plank zonder matras, zal toch nie-
mand verwonderen."
In het klooster was silentium (stilzwijgen) verplicht. Met
uitzondering van de recreatietijd, werd alleen als het
strikt noodzakelijk was, in verband met studie of werk, te-
gen elkaar gepraat. Ook tijdens het eten was praten verbo-
den. Wel werd er dan voorgelezen uit de bijbel, uit het le-
yen van Dominicus of andere stichtelijke literatuur. Recre-
atie bestond voornamelijk uit wandelen en andere activitei-
ten waarbij het zoeken naar vuurstenen werktuigen in het Sa-
velsbos een zeer belangrijke plaats innam. Eenmaal per week,
op donderdagmiddag na het eten, werd meestal een grote wan-
deling gemaakt.
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Pater Loyens met zijn broeders (± 1920).

De vastentijd was, schrik niet!, van september tot Pasen en
er werd streng gevast. Ook hier werd een uitzondering ge-
maakt voor de zieken en zwakken. Vlees was het hele jaar
verboden, als compensatie werden er nogal wat eieren en vis
verorberd. Pere Gilles, zei dat toen de regels jaren later
versoepeld werden, hij geen vis meer kon zien.
De activiteiten in de kloosterkerk trokken veel belangstel-
ling. Dat kon, want kerkrechtelijk zijn Dominikanenkerken
voor alle leken vrij toegankelijk. De pastoor van de paro-
chie Gronsveld, waartoe Rijckholt behoorde, zal dit wel met
lede ogen hebben moeten aanzien; immers financieel zal hij
er zeker niet op vooruit zijn gegaan. Misschien mede daarom
besliste de bisschop dat de inwoners van de omliggende dor-
pen de diensten in de kloosterkerk mochten bijwonen, mits in
het Nederlands gepreekt zou worden. Dit was een probleem,
want niemand van de kloosterbewoners sprak Nederlands. Zij
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waren echter inventief genoeg en lieten Pere Alexandre Ne-
derlands leren; voor hem geen gemakkelijke opgave! Zoals al-
le Fransen had hij veel moeite met het uitspreken van de Ne-
derlandse "w" en zo kon het gebeuren dat hij, tot grote ver-
bazing van de kerkgangers, vol vuur stond te preken over "de
Heilige Verken" in plaats van "de Heilige Werken". Ook het
biechten zal voor menige Gronsveldenaar en Rijckholtenaar
aantrekkelijker zijn geweest bij de Franse paters dan bij
de parochiegeestelijken.
Sociaal-economisch gezien had het klooster voor zijn omge-
ving een positieve betekenis. In 1880 was in deze streek ar-
moe troef! De komst en de bouw van het klooster brachten ex-
tra werkgelegenheid met zich mee. Er moesten melk en eieren
geleverd worden. Sommige boeren wisten daar handig op in te
spelen en dat heeft hun geen windeieren gelegd. Verschei-
dene Rijckholtenaren knapten wat klussen op voor het kloos-
ter of waren er zelfs in dienst. Een van de bekendste was
Thijs Frederix (d'n awwen Tys, zie Grueles le jaargang
(1980) nummer 5, p. 148). Toen hij op een dag de belasting-
inspecteur op bezoek kreeg om te informeren naar de inkom-
sten uit zijn werkzaamheden bij het klooster, antwoordde hij
kortaf: "La merde" (de stront); hij mocht namelijk elk jaar
een gedeelte van de inhoud van de gierput mee naar huis ne-
men, om daar zijn akkers mee te bemesten.
In het klooster brachten de studenten een zeven-jarige stu-
die door (groot seminarie). Er werd lesgegeven in filosofie,
apologetiek (verdediging van het geloof) en theologie. Als
bijvakken werd onderwezen in welsprekendheid, kerkelijk
recht, geschiedenis en verschillende andere vakken. Het
spreekt vanzelf dat voor zulke opleidingen het klooster
"knappe koppen" binnen zijn muren moest hebben. Een van hen
was pater Sertillanges, een wereldberoemd wijsgeer. Hij zat
hier tegen zijn zin, want hij was naar Rijckholt verbannen.
Hij had zich tijdens de Eerste Wereldoorlog verstout, om in
een van zijn beroemde preken in de Notre-Dame een uitspraak
te doen over op handen zijnde vredesonderhandelingen. Deze
uitspraak viel niet goed en hij werd in eerste instantie
naar Corsica verbannen en daarna naar Rijckholt. Daar hoeven
we echt niet rouwig om te zijn, want aan hem hebben we de
schitterende reprodukties van schilderijen van de Italiaanse
Dominikaaner monnik Fra Angelico (1371-1455) te danken. Deze
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Priesterfeest van Aimon Macheels (2e dag), begeleid door .zijn neven pere Gilles
Joskin en pere Pierre Joskin (r) en verdere familie.

schilderingen "de kroning van Maria", "Maria Magdalena in de
tuin van de verrijzenis" en "de boodschap van de Engel aan
Maria", zijn nog steeds in de kerk van Rijckholt te bezich-
tigen.

De grootste verdiensten van het klooster voor de Nederlandse
wetenschap zijn de opgravingen in het Savelsbos geweest. In
hun witte pijen zochten ze centimeter voor centimeter het
bos af naar geologisch en archeologisch materiaal. Het is
jammer, dat al die fossielen, vuurstenen werktuigen, herts-
en rendierhorens, die in de jaren vijftig in de klooster-
bibliotheek te zien waren, voor Rijckholt verloren zijn ge-
gaan. Dit materiaal bevindt zich nu in binnenlandse en bui-
tenlandse musea.
Buiten hun eigen studie zorgden de Franse paters ook voor de
geestelijke vorming van onze jeugd. Direct na hun vestiging
stichtten zij al een schooltje, waar jongens terecht konden
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die zich aangetrokken voelden tot een religieus leven. Ver-
schillende jonge mannen uit onze streek werden hier,opgeleid.
(In een later artikel, over Aimo Macheels, komen wil hierop
terug). Niet altijd kon men zijn priesterstudie in Rijckholt
volgen. Pere Pierre Joskin vertelde ons dat hij als 13-
jarige niet in zijn geboortedorp naar het seminarie mocht,
maar door zijn superieuren naar Freiburg (Zw) werd gestuurd.

Eenmaal per jaar, met de grote vakantie, mocht hij dan naar
huis om zijn ouders te bezoeken. Uit dit laatste voorbeeld
blijkt dat men al vroeg heel wat van een priesterstudent
vergde.
De geschiedenis van het klooster en zijn bewoners is niet
compleet zonder aandacht aan Sint-Vincentius te schenken.
Op 28 juni 1909 stierf, zoals men zei: "in een geur van hei-
ligheid" pater Guillaume Rascalon. Hij was toen 63 jaar en
al ongeveer 15 jaar in Rijckholt. Hij was er leraar aan de
apostolische school en schreef in zijn vrije tijd veel over
Sint-Vincentius Ferrerius. Hij was de man die het "overle-
zen" (zengele) in Rijckholt introduceerde. Samen met por-

t,'
tier broeder Arbogastus Heinis ("de Duitser"), zette t

Hellig peuterke" de mensen op het spoor van de Sint-
Vincentius. Nog steeds komen mensen van heinde en verre, om
zichzelf, maar vooral hun kinderen te laten overlezen. De
tientallen danktegels aan de muur bij het Sint-Vincentius-
altaar zijn de getuigen van hen die verhoord zijn.
Dat de stap van geloof naar bijgeloof niet altijd zo groot
hoeft te zijn, blijkt uit de sagen die Pierre Kemp heeft op-
getekend in zijn boek "Limburgse sagen en legenden". Hierin
vertelt hij twee verhalen over het "overlezen" door de Witte
Paters van Rijckholt, waarvan wij u een verhaal niet willen
onthouden. Een kind van een jaar of zes werd erg ziek. De
dokters wisten geen raad. Op aanraden van anderen ging de
moeder naar Rijckholt, naar de Witte Paters. Deze beloofden
haar te helpen, mits ze nog iemand zou meebrengen. Voorwaar-
de was dat zij en haar begeleidster, op de heenweg, onder
geen beding mochten omkijken. Zo gingen zij op weg, de moe-
der de buurvrouw en het kind. Even buiten Wijck hoorden ze
opeens muziek van een harmonika achter zich. De muziek werd
hoe langer hoe luider. Nu eens hoorden ze de muziek aan de
ene, dan weer aan de andere kant, soms heel dichtbij. Maar
ze hielden zich aan hun afspraak en keken niet om. Het was
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Een in scene gezette priesterwijding. Rechts naast het H. Altaar pere Romualdus
Gilissen. Op de grond een van de gebroeders Joskin.

de heks die het kind had aangeraakt met de kwade hand. Zij
probeerde van alles om de vrouwen toch te laten omkijken.
Lukte dat, dan hield de heks de macht over het arme wicht.
Toen zij zag dat alle moeite vergeefs was, begon zij beide
vrouwen uit te schelden. Deze herkenden nu de stem. De ver-
leiding werd nu nog groter, maar ze wisten dat de gezondheid
van het kind van hen afhing. Ze hielden vol. Pas bij de eer-
ste huizen van Gronsveld staakte het wijf haar achtervolging.
Te Rijckholt gekomen, werd het kind overlezen en het genas
terstond.
Op zondag 28 september 1958, was het de 25e keer dat de
"Mijnstreek" pelgrimeerde naar Rijckholt. Biddend en zingend
trok, op die zondagmorgen, een stoet van meer dan 700 mensen,
voorafgegaan door de harmonie van Gronsveld, de Maagden van
Rijckholt en geestelijken, vanuit Gronsveld naar Rijckholt..
Ter gelegenheid van dit jubileum werden een tegel en een
vlag, waarop naast het wapen van Limburg, het symbool van de
mijnwerkers was aangebracht, aangeboden aan rector Teeuwen.
Dit bovenstaande geeft een beeld van wat Rijckholt als pel-
grimsoord voorstelde. Duizenden, (in 1961 werden er nog 7677
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De refter met in het midden de "voorlezer".

pelgrims geteld) kwamen jaarlijks op bedevaart. De bedevaar-
ten van de "Zelfkant" en de "Mijnstreek" (in Rijckholt sprak
men van de processie van Beek) kwamen met bussen. De paro-
chie van Sint-Mathias uit Maastricht kwam met ongeveer 300
pelgrims te voet. En natuurlijk kwamen er dagelijks mensen
aan de kloosterpoort bij broeder portier vragen om gezegend
te worden. Op zo'n speciale bedevaartszondag gingen de deel-
nemers bij aankomst het eerst naar een speciaal voor hun op-
gedragen H. Mis. Daarna zwermden zij uit over Rijckholt.
Buiten de openbare gelegenheden, zoals bij Lies Wassenaar,
het kasteel, Doyen (Frenske), Dormans (Naor), en de thee-
tuin (Anneke en Herman Scheres), kon men vaak nog voor vlaai
en koffie bij particulieren terecht.
Rond 14.00 uur verzamelden de pelgrims zich weer in de kerk
voor het plechtig lof met de Sint-Vincentiuszegen, speciaal
bedoeld voor kinderen en "mensen met zenuwen". Na afloop
gingen de meesten weer naar huis zoals ze gekomen waren. Al-
leen bij de Maastrichtenaren waren er altijd, die dachten
dat zij de buit binnen hadden en stiekem met de bus naar
huis konden gaan, zodat niet alleen Vincentius maar ook de
firma Meussen een graantje kon meepikken. In de jaren zeven-
tig liep het pelgrimeren in Rijckholt flink achteruit. De
laatste tijd is er echter weer een opleving merkbaar.
Bron: Kroniek van het klooster; gesprekken met Pere Ange
(Willigers), Pere Gilles en Pere Pierre Joskin.

Theo Pleunis Jo Purnot
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EkommAantdag 1985

Wie oude prenten, foto's, kaarten of boekwerken van Grons-
veld of Rijckholt bekijkt, valt het op dat er op vele plaat-

sen bomen verdwenen zijn en dat er weinig nieuwe zijn ge-

plant. Niet alleen verdwijnen er hele hoogstamboomgaarden
uit onze omgeving (hierover meer in een volgend artikel),

ook binnen onze kernen verdwijnen steeds meer, vaak alleen-

staande, bomen.
Vroeger werd zowat elke vrije plaats op of om een erf benut.

Was er een hoekje vrij dan plantte men er een boom. Deze

Kerkmuur Gronsveld zonder haag
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boom diende dan als beschutting tegen zon, wind, regen en
kou. Ook plantte men bijvoorbeeld notebomen, die met hun ty-
pische geur muggen en andere hinderlijke insekten zoulen
verdrijven. Werd de boom te groot dan werd hij gekapt. Het
hout werd gebruikt voor allerlei doeleinden (geriefhout).
Op de plaats waar de boom was gekapt, werd wel meteen voor
een nieuwe aanplant gezorgd.
De laatste jaren heeft vooral de toename van het verkeer en
de aanwezigheid van vele leidingen in de grond ervoor ge-
zorgd dat er weinig nieuwe bomen worden geplant op plaatsen
waar oude moesten verwijnen. Vooral langs de Rijksweg, in
onze kernen, zijn veel alleenstaande (solitaire) bomen weg.

Boom boven aan Putsteeg

Vaak bepaalden net deze bomen de karakteristiek van de omge-
ving. Daarnaast hadden de bomen ook een duidelijke natuur-
lijke functie. Het toenemende verkeer duldde echter geen bo-
men dicht langs de weg. Ook voetgangers en fietsers mochten
geen hinder ondervinden van overhangende takken. Ook wilde
iedereen aangesloten zijn op water, gas, stroom, telefoon en
zelfs kabeltelevisie. Door het netwerk van leidingen in de
grond was het vaak onmogelijk om nog ergens een boom in de
grond te krijgen. Ook de woningbouw eiste plaats en dus bo-
men.

Gelukkig is men de laatste tijd toch op zoek gegaan naar
plaatsen waar bomen geplant zouden kunnen warden in de woon-
kernen. De raadscommissie voor milieu-aangelegenheden van de
gemeente Eijsden gaat dit na. Zo is in 1984 onder meer een
boom geplant (rode wilde kastanje) boven aan de Stations-
straat (Putsteeg), en zijn er diverse bomen geplant in het
plan Hogeweg in het kader van de Nationale Boomplantdag.
Oak in 1985 is er aandacht geschonken aan de Nationale Boom-
plantdag. De secties Natuur, en Dorp en Milieu hebben voor-
stellen gedaan aan de commissie voor milieu van de gemeente
Eijsden. Een van de voorstellen is, na te gaan of weggenomen
haag achter de kerkmuur in Gronsveld opnieuw kan worden aan-
geplant.

Natuurlijk hopen wij dat het hier niet bij blijft. Wij zijn
van mening dat dit een zaak voor de hele dorpsgemeenschap
is. Heeft u suggesties, ideeen of adviezen, gaat u daar
dan mee naar iemand van de commissie milieu van de gemeente
Eijsden, of naar iemand van de sectie Natuur, of Dorp en
Milieu van de stichting Grueles. Zij kunnen proberen met al-
le voorhanden zijnde middelen te zorgen voor een optimale
herbeplanting.

Dorp en Milieu
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De Honsker (Hondekar)

In de eerste helft van deze eeuw bestond het verkeer op de
dorpswegen hoofdzakelijk uit voertuigen die door een of meer
paarden_getrokken werden. Voor het vervoer van goederen was
de "sjlaogker" (kiepkar) in die tijd het vervoermiddel bij
uitstek, vooral omdat de lading in een keer gestort kon
worden. Verder kende men naar gelang de functie van het ver-
voer allerlei variaties op de "sjlaogker", zoals de "bek-
kersker", (de bakkerskar), de "meilekw.aoge" (melkwagen)
of de "trekbal" (mallejan). Niet iedereen had echter de be-
schikking over een paard en dan was men aangewezen op bij-
voorbeeld de "bolderwaoge", de "haandker" of "kroftker"
(bolderwagen, handkar of kruiwagen).
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Een variant op de sjlogker en
de kroilker was de "honsker"
(hondekar). In het begin van de
Tweede Wereldoorlog kwamen er
in ons land nog meer dan dui-
zend hondekarren voor. En vanaf
1910 was zelfs iedere geleider
van een trekhond verplicht om
eenmaal per jaar hond, tuig en
kar te laten keuren (trekhon-
denwet). De schofthoogte van de
hond moest minimaal 60 cm zijn
en de borstbreedte 14 cm. Buik-
en borst-riemen moesten min-
stens 4 cm breed zijn en de
draagriemen op de rug 6 cm. Ook
aan de kar werden diverse eisen
gesteld. Ze moest in degelijkeMet hond: Kleuske Berghmans.
staat verkeren en voorzien ziin

van steun (sjtelt), losse ligplank, drinkbak (petiel) en
een naamplaat metnummer.
Na de oorlog kwam men dit ouderwetse verkeersmiddel, dat
eeuwenlang zo'n belangrijke plaats in het verkeer innam,
steeds minder tegen en nu zijn ze helemaal van onze wegen
verdwenen. De "honsker" is zelfs in onze omgeving niet meer
te vinden. Of... of misschien toch nog...? Mogelijk staat er
bij u, ergens in een of ander verloren hoekje, nog zo'n kar
of een restant ervan. Het Streekmuseum van Grueles zou er
bijzonder gelukkig mee zijn.

Piet Spronck
John v.d. Weerdt

Het voorwerp in het vorige nummer is nog niet bekend. Als
enige reactie kwam binnen: "Bryselmesjien", apparaat waar-
mee het varkensvoer gemalen werd. Mej. A. Spronck (Amby),
bedankt voor uw suggestie, maar we denken dat het voorwerp
(230 cm) daarvoor te klein is.
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+ 1944. 1. Ber Devue, 2. Jean Devue, 3. Zjef Devue. Voor het huis Devue, thans
Ruksweg 22.

+ 1948? "Transporten Schrijnemaekers" (Geelke) Stationsstraat Huizen: thans
Claessens (Mommers), Piet Roosen, Curfs.

Wen d'r hiin nog?

Albert Hayen

Geboren 14 februari 1897 te
Gronsveld en overleden op 30
september 1960 te Maastricht.
Bouwer van huize "Klokke Roe-
land" (nu Europapark
en de Keizerskroon)

Om van deze Gronsveldenaar, voor vele dorpsgenoten een gro-
te onbekende, een levensportret te maken, hebben wij zijn
persoonlijk archief kunnen gebruiken dat in bezit is van
zijn zoon Roeland. Verder hebben wij informatie ingewonnen
bij tijdgenoten, familieleden en oud-medewerkers.
Albert Hayen is de oudste zoon van Jules Hayen en Johanna
(Janneke) Lebens. Jules Hayen, in 1867 geboren te Alken
(Belgie), verhuist met zijn ouders naar Reijmerstok. Op
een kermis te Gronsveld leert hij Janneke Lebens kennen.
Janneke is het enige kind van Theodoor Lebens en Helena

Goessen.
Uit het dagboek van Albert, bijgehouden tot 1923, blijkt dat
hij vindt, dat zijn eerste beroep varkenshoeder is. In die
tijd werden de varkens van het hele dorp gehoed op het Broek
door de kinderen. Albert schrijft in zijn dagboek dat als
zij te veel opgaan in hun spel, de varkens soms voor de kin-
deren thuis zijn. Na de lagere school, gaat hij twee jaren
naar een kostschool, College Marie-Therese te Herve, om
Frans te leren. Omdat hij nauwelijks Frans verstaat is hij
in het eerste trimester de laatste van de klas. Tot ieders
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verbazing gaat hij echter over als beste. Hij krijgt diverse
ereprijzen van gemeente en van de school.
Na het tweede jaar komt zijn vader de briljante student voor
de laatste maal afhalen met de dogkar. De oudste zoon moet
in de ogen van patriarch Jules Hayen, de boerderij overnemen.
De directeur van het college is het bier niet mee eens en
staat erop dat Albert terugkomt. Er ontstaat een heftige dis-
cussie die zich afspeelt in het bijzijn van de 13-jarige Al-
bert. Het maakt diepe indruk op hem. Vader Jules is echter
niet te vermurwen. Ten einde raad biedt de directeur aan Al-
bert verder gratis te laten studeren. Ook dit mag niet baten.
Ook de moeder en grootmoeder kunnen nadien de halsstarrige
opstelling van de vader niet veranderen. In september 1910
begint Albert te werken op de boerderij. Uit zijn notities
blijkt, dat dit hem niet bevalt. In zijn dagboek legt hij
het leven van die tijd vast, noteert goede en slechte oog-
sten, vermeldt de grote bronken met namen van koning en ko-
ningin. Er is te veel tekst om bier te verwerken, wij zullen
enkele notities weergeven.

1911, Albert besluit in het geheim te gaan studeren. Op
een van de zolders richt hij een kamertje in. Inmiddels is
in het dorp solidariteit ontstaan met de student Albert.
Leeftijdsgenoten en ook volwassenen ploegen en eggen voor
Albert, zodat hij in het veld kan studeren.
1913, in december koopt Albert van zijn spaargeld een

"foto-camera". De prijs van het toestel met apparatuur voor
ontwikkelen en afdrukken is f.40,-. De fotografie boeit hem
zeer, hij maakt veel foto's, waarbij ook veel Gronsveldse
familieportretten. Het decor voor deze portretten schildert
hij zelf. Veel foto's uit die tijd, die nu nog in Gronsveld
circuleren, zijn door Albert gemaakt. In die tijd zagen veel
mensen in hem een soort wondermens. Fotografen waren bier in
die tijd zeer zeldzaam.
4 augustus 1914, Engeland_verklaart Duitsland de oorlog.

Duitse troepen"vallen Belgie binnen. Albert gaat met camera
richting Belgie. In de velden van Mesch maakt hij op vei-
lige afstand foto's van het Duitse leger dat in eindeloze
rijen langs de Nederlands-Belgische grens trekt. Op een van
die dagen dat hij foto's gaat maken, wordt zijn dogkar in
beslag genomen. Hij moet de hele dag voor de Duitsers vlees

vervoeren, naar grote gaarkeukens aan de oever van de Maas.
Op latere tochten richting Belgie gaan Ber Reintjens en
Zjef Schrijnemaekers mee.
* 8 augustus 1914, gewondentransporten trekken door Grons-
veld. Albert schrijft letterlijk: "Het verschrikkelijke en
onmenselijke van den oorlog treedt nu duidelijk op den voor-
grond, geen wonder, dat men zonder uitzondering naar den
Vrede uitziet. Het is een aangrijpend schouwspel, wagens vol
met bijna levenloze lichamen van jonge mannen, lichamen be-
dekt met modder en geronnen bloed. Met pijn vertrokken ge-
zichten, die je met hun brekende ogen zoo weemoedig
aanstaren".
* December 1914, de zeventienjarige Albert, onder de indruk
van de oorlog, meldt zich als vrijwilliger bij het Neder-
landse leger en wel voor de officiersopleiding van de Lim-
burgse Jagers. Men stel echter vast, dat hij Belg is waar-
door hij niet kan dienen in het Nederlandse leger, hetgeen
hem bitter tegenvalt.

Albert aan de piano, tussen de familie Damry, in Vise 1921.
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Vader Jules begint de strijd tegen de studiedrift van zijn
zoon op te geven. Hij verwijt hem nogmaals het geschacrel
met boeken, maar hij moet het dan toch maar zelf weten. Ein-
delijk mag Albert naar een middelbare school gaan. Hij kiest
voor de Hogere Handelsschool, nadien HBS-A genoemd. Hij
hoeft niet meer op de eerste klas te beginnen. In het begin
heeft hij moeite om in alle vakken aansluiting te krijgen.
Na drie maanden heeft hij de achterstand ingelopen en na
twee jaar doet hij eindexamen. In dezelfde tijd volgt hij
cursussen op het gebied van accountancy die verder gaan dan

de schoolstof. Tussen 1916 en 1917 haalt Albert 14 diplo-
ma's, waaronder het eindexamen Hogere Handelsschool.Na deze
schooltijd blijft hij steeds kennis vergaren: hij wordt
dan autodidact.

34

Albert maakt, voor het
nieuwe decor, de eerste fo-
to van zijn moeder en baby
Noel.

Familie Hayen in 1916.
v.l.n.r. Augustine, Jeanette, Clementine, moeder Janneke, Noel, Jules, vader Ju-
les, Jef, Maria, Gus.

Zijn eerste betrekking krijgt hij bij de Centrale Midden-
stands Credietbank. Hij werkt op verschillende afdelingen.
Hoewel hij promotie maakt besluit hij een andere baan te
zoeken; hij is het namelijk niet eens met het gevoerde per-
soneelsbeleid, hetgeen hij de directeur bij herhaling dui-
delijk maakt. Albert is dan al iemand met een duidelijk ei-
gen mening. Hij schuwt nooit directe confrontaties of con-
flicten. Deze eigenschap zal zijn verdere leven kenmerken.
Na de bank gaat hij werken bij accoutantskantoor Klijnent
Hij leert vele bedrijven in Zuid-Nederland kennen, hetgeen
hem zeer boeit. Zijn salaris bedraagt in die tijd f. 175,-
per maand.
In zijn vrije tijd is hij bezig met voetballen. Hij wil deze
sport in Gronsveld invoeren. Hij trommelt een dozijn lief-
hebbers bij elkaar en richt een club op. Op 20 januari 1918
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wordt het bestuur gekozen: Zjaak Peusen - President, Albert
Hayen - secretaris, Gus Hayen - penningmeester. Een,week la-
ter sluit de club zich aan bij de R.K.V.B. (Roomskatholieke
voetbalbond). In Gronsveld wordt een propaganda-vergadering
georganiseerd. Na afloop van de vergadering wordt een propa-
ganda-wedstrijd gespeeld tegen Kimbria uit Maastricht.
Gronsveld verliest met 0-3. Albert schrijft: "Vanaf die dag
komt aan het voetballen in Gronsveld geen einde". Later
wordt hij zelf voorzitter van de club. Van de burgemeester
krijgt de club de kiezelkuil als officieel terrein toe-
gewezen.
In 1914 ook volgt hij met zijn zus Jeannette een danscursus
in Maastricht. Zijn zus doet enkele jaren later haar intrede
bij de Ursulinen te Eijsden. Albert, die van het onmogelijke
houdt, speelt het klaar om met zijn zus dansles te geven aan
de andere religieuzen. Hierdoor ontstaan heel wat problemen
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1923. In de kiesenwej.
v.l.n.r. Jos Reintjens, Hu-
bert Jaspars, Albert Hayen.

Huis van Wijsen voordat het gesloopt wordt. Dit huis heeft gelegen links van de
oprit.
v.l.n.r. Adee Hayen-Moers, Liza, Jefke, Jef, Albert, Tonny en Roeland Hayen.

en heel wat tumult. Maar Albert met zijn broers beleven er
veel plezier aan.
* 1919, in dit jaar gaat Albert in pension in Maastricht.
Hij komt regelmatig in Gronsveld, onder andere voor verga-
deringen van de voetbalclub en ook om mee te spelen als
rechtsbuiten. Hij maakt in die tijd veel vrienden en er ko-
men ook verschillende vriendinnen in zijn leven. Er ontstaan
geen vaste relaties met vrouwen. Zijn studies gaan door, hij
is altijd bezig met een opleiding op het gebied van handel
en economie. Albert is ook in contact gekomen met telepathie
en hypnose. Die verschijnselen boeien hem zeer. Via boeken
en lezingen verdiept hij zich hierin. Hij ontdekt dat hij
gaven op dit gebied heeft. Hij is vrij makkelijk in staat
mensen onder hypnose te brengen. Verder geeft hij voor ken-
nissen telepathische seances. Na menige voetbalvergadering
wordt hij verzocht telepathische experimenten te doen, die
hij met succes uitvoert, tot verwondering van de aanwezigen.
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In de loop van de jaren twintig blijkt hij overbelast te
zijn door het vele studeren en lezen. De dokter verbiedt hem
eenhalfjaareenboekaanteraken,eenadviesdat,hij maar
gedeeltelijk opvolgt.
In 1921 gaat hij wonen bij de familie Damry te Vise. Hier
breekt een belangrijke tijd voor hem aan. Door deze familie
wordt Albert cultureel gevormd. Hij leert schilderen en boet-
seren, krijgt piano-lessen en zijn gevoel voor muziek krijgt
hier vorm. her begint ook zijn interesse voor psychologie,
waar hij uitgebreid studie van maakt. Ook wis- en natuurkun-
de en astronomie (sterrenkunde) horen tot zijn interesses.
In de uitgebreide bibliotheek van Albert, die nog gedeelte-
lijk bestaat, zijn vele boeken over astronomie, waaronder
bijzondere exemplaren. Vanaf die tijd blijft Albert de vor-
deringen van vele moderne wetenschappen op de voet volgen,
via boeken, vakliteratuur en lezingen. Hij wordt nadien lid
van de Nederlandse Vereniging van Weer- en Sterrenkunde.

1934. Albert in zijn studeerkamer, voorkamer van het ouderhjk huis.
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Zijn belangstelling gaat daar voornamelijk uit naar de ster-
renkunde, later gekoppeld aan de ruimtevaart. Het lanceren
van de eerste kunstmanen in de jaren vijftig heeft hij nog
meegemaakt. Hij voorspelt dan al dat het niet meer lang zal
duren, voordat de eerste mens op de maan landt (hetgeen door
sommigen godslasterlijk werd genoemd). Hij zou het een mooie
afsluiting van zijn leven vinden als hij de eerste landing
van de mens op de maan mocht beleven, Hiertoe sterft hij
echter acht jaar te vroeg.
In Vise heeft hij ook schaken geleerd. Op zijn beurt leert
hij in Gronsveld velen schaken, waarbij zijn broer Noel een
uitstekende leerling is en nadien zijn neefje Jan hayen, die
hij per wedstrijd een dubbeltje betaalt. Hij speelt voor-
zijn kennissenkring simultaan schaak, en hij kan verschil-
lende partijen tegelijk blind schaken en wint ze meestal
ook nog.
Omdat het moeilijk bleek als Belg een visum te krijgen, wil
hij zich laten naturaliseren. Hij moet echter kunnen aanto-
nen, dat hij zich Nederlander voelt. Om dit te bewijzen
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Eerste boom van 'Klokke Roeland' wordt geplant.
v.l.n.r. Jr. Fokker, Huub Thewissen, Albert Hayen.

zoekt hij uit bij welke officier hij zich in 1914 als vrij-
williger heeft opgegeven. De desbetreffende officier kan
zich het voorval goed herinneren en verklaart dit dienover-
eenkomstig. Op 17 maart 1923 wordt hij genaturaliseerd.
In de jaren twintig start Albert zijn carriere bij de Zink-
wit te Eijsden. Hij blijft hier een vijftien-tal jaren wer-
ken. Hij werkt zich op tot Secretaire General van de
heer Pisart, de grote man van de Zinkwit in die tijd.
Bij de bekende Zinkwit-stakingen krijgt Albert opdracht van
Pisart om poolshoogte te gaan nemen in Maastricht. Pisart
beschouwt zichzelf als weldoener en kan niet begrijpen, dat
de arbeiders staken. Albert verdiept zich in de situatie en
vindt, dat de arbeiders vele reele sociale wensen hebben.
Hij durft de confrontatie met Pisart hierover aan. Deze is
buitengewoon verwonderd, maar hij is na lang vergaderen be-
reid compromissen te sluiten.
Via de heer Groenen, administrateur bij de Zinkwit, komt Al-
bert in contact met de heer Verton, een technische man, die
een rubberindustrie wil opzetten. De heer Groenen legt deze
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plannen voor aan Albert. Deze zegt toe de zaak te bestuderen.
Hij maakt economische analyses en komt tot de conclusie, dat
een rubberindustrie in Limburg haalbaar moet zijn. In decem-
ber 1932 wordt de N.V. Bataafsche Rubberindustrie "WALRAM"
opgericht. In juni 1933 worden de eerste fietsbanden geprodu-
ceerd. Albert Hayen trekt ook zijn jeugdvriend Zjef
Reintjens aan. De directie in die tijd bestaat uit de heren
Groenen, Hayen, Jongen en Reintjens.
Albert neemt ontslag bij de Zinkwit. De heer Pisart probeert
hem tevergeefs vast te houden met een flinke salarisverho-
ging en de toezegging hem binnen afzienbare tijd als direc-
teur aan te stellen.

Albert, die voor zijn tijd een financieel expert genoemd kan
worden, bepaalt het financiele beleid van de Bataafsche.
Hij voert een zware afschrijvingspolitiek door, waardoor de
Bataafsche oersterke fundamenten krijgt. Een bestaande fa-
briek op St.-Pieter "Hollandsche Rubberfabriek Radium" wordt
overgenomen. De naam Radium wordt later veel gebruikt.
Albert zorgt ervoor dat zijn mederwerkers op de juiste

Op de plaats van de bank staat nu het houten huis.

41



plaats terecht komen. Hij laat mensen opleidingen volgen op
kosten van het bedrijf. Hiermee brengt hij een van zijn ide-
alen in de praktijk, namelijk dat een ieder recht heeft zijn
talenten te ontwikkelen. Vroeger kregen alleen kinderen met
ouders die het betalen konden, een opleiding. Hiervan is
Albert een heftig tegenstander. Hij vindt dat daardoor veel
onrecht wordt aangedaan en veel talent verloren gaat.
Albert komt in contact met de Haagse society. Hij heeft een
vriendschappelijke relatie met Caty Verbeek, hoofd-
redactrice van de Libelle. Hij maakt vele, ook politieke,
vrienden en legt veel contacten met zakenmensen.
Inmiddels wordt Albert de eeuwige vrijgezel genoemd. Vrouwen
hebben vaak veel belangstelling voor deze zonderlinge man,
maar er ontstaan nooit vaste relaties.
Een belangrijk gebeuren in zijn leven is het aanleggen en
bouwen van huize "Klokke Roeland". Het aanleggen van het
park begint in 1932 en is grotendeels voltooid in 1936. Dit
park ligt voor het grootste deel in een weiland dat Albert

-
geerfd heeft van zijn ouders. Hij trekt de Wassenaarse in-
genieur Fokker aan om dit project te realiseren. Deze is zo-
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Albert met zoon Roe/and.

1950. Tuin van 'Klokke Roe/and'
Op de voorgrond: feesttafel ter gelegenheid van het felt dat Roeland koning van
de "kleine schutterij" was geworden.

wel bouwkundig ingenieur als tuinarchitect, hetgeen zich in
de hele aanleg manifesteert. Leo Halders, studerend voor ar-
chitect, is de uitvoerder en beleeft naar zijn zeggen de
mooiste tijd van zijn leven.
De aanleg en bouw trekken veel belangstelling van de Grons-
veldenaren. Er wordt veel plezier aan beleefd, daarbij doen
de wildste verhalen de ronde. Albert zou vrijmetselaar zijn.
Deze geruchten worden vooral verspreid door zijn broer Gus,
die de meest ongelooflijke fantasieen de ronde laat doen,
die vaak geloofd worden. Albert die gevoel voor humor heeft,
volgt deze verhalen met veel plezier.
Langs de Rijksweg zou een muur van Kunrader steen met een
groene ronde poort gebouwd moeten worden, hetgeen nooit ge-
beurd is. Het huis van Wijsen wordt hiertoe wel afgebroken.
De afbraak van een ander huis wordt uitgesteld om de woning-
zoekende familie Hogenboom, met kleine kinderen, tijdelijk
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onderdak te verlenen. Dit uitstel wordt afstel. Dan
wordt het tuinhuisje gebouwd, waarna het "Stenen huis" ge-
bouwd zou moeten worden in dezelfde stijl, maar in witte
kleur. De Tweede Wereldoorlog breekt uit, waardoor dit huis
nooit gebouwd is. In de oorlog zijn de benodigde materialen
niet te krijgen. Ook mogen veel bouwprodukten op last van
de bezetter niet gebruikt worden.
Men besluit als voorlopige oplossing een Amerikaans houten
landhuis te bouwen. De tekeningen van dit huis zijn kant en
klaar, het is voor die tijd een ver gevorderde wijze van
systeembouw. Jr. Fokker is het met deze plannen niet eens,
bouwtechnisch vindt hij het een ramp. Er wordt een compromis
gevonden. Men ziet het als een tijdelijke oplossing, daarbij
zal Fokker de tekeningen aanpassen zodat de bouw zoveel mo-
gelijk met de eerdere plannen overeenkomt.
De bouw in 1943 verloopt voorspoedig, in enkele maanden is
het huis klaar. Deze bouw is door Albert op film vastgelegd,
naast Leo Halders, de uitvoerder, zien we op de film vele
Gronsveldenaren en Eijsdenaren. Leo Halders werkte de hele
oorlog in het park om zo te ontkomen aan de Arbeitseinsatz.
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1932 's-Gravenhage.

1955. Aan de voet van een radio-telescoop te Dwingelo.
Echtpaar Sniekers met Albert.

In 1938 trouwt Albert, de eeuwige vrijgezel, met Adee Moers,
dochter van een architect uit St.-Truiden. Zij is eerder
getrouwd geweest en heeft drie dochters. Uit het huwelijk
worden twee zonen geboren: Roeland en Boudewijn.
Albert heeft een dominerende invloed op zijn gezin en houdt
van een zekere discipline. Hij heeft veel aandacht voor de
kinderen, draagt veel kennis op hen over en legt bij hen de
basis voor vele interesses. Hij houdt van familiefeesten.
Zijn hobby, fotografie, kan hij botvieren. Hij maakt veel
foto's, dia's en films van het familieleven. Albert heeft
ook het plan gehad een folkloristische film te maken van de
Schutterij van Gronsveld, het draaiboek heeft hij klaar, het
plan wordt echter nooit uitgevoerd.
In 1949 komt er een definitieve breuk in het huwelijk.

1

Albert leeft alleen met de kinderen verder, later heeft hij
weer een goede verstandhouding met zijn ex-vrouw.
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Zijn vrouw, die nog leeft, informeerde ons over de oorlogs-
periode. Zij is zeer helder van geest en zeer vitaal. Het
volgende beeld komt naar voren.
"Alhoewel hij de politieke schc;mutselingen tussen Engeland
en Duitsland over de spoorlijn door Polen ten behoeve van de
Duitsers zeer riskant vindt, kan hij zich toch niet voor-
stellen, dat hieruit een wereldoorlog zou ontstaan. De nacht
dat de oorlog uitbreekt is hij bezig met de tekeningen van
het te bouwen stenen huis. Ik probeer hem ervan te overtui-
gen om te vluchten, denkende aan de oorlog van 14-18, die ik
als kind in Belgie meemaakte. Hij wijst op het gevaar dan
door het front opgejaagd te worden, danwel in de frontlijn
terecht te kunnen komen.
Wij besluiten de dingen die komen gaan af te wachten. Een
van de eerste dagen zijn wij op St.-Pieter waar een bomin-
slag is. Hij maakt een foto hiervan. Tot onze verbazing wor-
den wij door een Nederlandse politie-agent aangegeven bij
twee Duitse officieren. Gelukkig loopt dit na heel wat ge-
praat zonder verdere problemen af. Hij is razend op de
politie-agent. Nadien heeft hij verborgen achter gordijnen
vanuit slaapkamers veel films gemaakt van voorbijtrekkende
troepen en krijgsgevangenen. Hij durft de films echter niet
te ontwikkelen. Zijn zoon Boudewijn heeft dat later nog ge-
probeerd: op de films was echter niets meer te zien.
Het hoofd van de Nederlandse Kamer van Koophandel, mr. Van
der Mandele, benadert Albert om voorzitter van de Kamer van
Koophandel voor Limburg te worden. Van der Mandele kan bij
de bezetter bedingen, dat de voorzitters politiek ongebonden
kunnen zijn: zij hoeven dus niet lid van de partij te zijn.
Het voorzitterschap is een onbetaalde ere-functie. Albert
twijfelt aanvankelijk, maar laat zich overreden. De Kamer
van Koophandel zou namelijk geheel buiten de politiek gehou-
den kunnen worden. Albert is politiek neutraal, en hij bezit
voldoende stuurmanskracht om in deze moeilijke tijd de be-
langen van Limburg en zijn economie zo veel mogelijk te be-
hartigen. Dit had hij overigens al eerder bewezen. Toen de
bezetter van zins was de Bataafsche Rubberindustrie te slui-
ten, heeft hij dat met onderhandelen kunnen voorkomen, het-
geen veel arbeiders de weg naar Duitsland heeft bespaard.
Albert verafschuwt oorlog wegens het onnoemelijke leed, dat
de mensen zich onderling aandoen. Hij is van nature een

filantroop. Hij heeft altijd klaar gestaan om andere mensen
te helpen, zonodig ook financieel.
Zeer ten onrechte is het een en ander door sommige mensen
verkeerd uitgelegd, waardoor Albert na de oorlog politieke
moeilijkheden krijgt, vooral in verband met zijn voorzitter-
schap van de Kamer van Koophandel.
Direct na de oorlog is er van een rechtstaat nauwelijks
sprake, zeker niet in het Zuiden dat veel eerder is bevrijd
dan de rest van het land. Het duurt dan ook tot mei 1945 eer
zijn Haagse relaties hem uit de problemen kunnen halen."
Albert is na de oorlog een tijd lang in kamp Vught geweest.
Hij werd daar op het hoofdkantoor te werk gesteld. Al snel
werd hij de tussenpersoon tussen de gedetineerden en de lei-
ders van het kamp. Op zekere dag wordt er een aantal jonge
mannen te grazen genomen door Nederlandse militairen. Het
lijkt erop dat zij ze willen gaan afmaken. Albert ziet dat
vanuit zijn kantoor, hij stormt naar buiten en leest de sol-
daten de les; het laatste wat hij zegt is: "Het enige recht
en de enige plicht, die jullie hebben is deze jongens te
verzorgen." De soldaten binden in. Naar aanleiding van dit
gebeuren licht hij de Aalmoezenier in en vanaf dit moment
is het gedaan met de terreur. Hij had daar overigens de
bijnaam "De Keizer".
Naar aanleiding van de gebeurtenissen na de bevrijding ont-
staat er een breuk met de Bataafsche Rubberindustrie. Om
principiele redenen verkopen Albert, evenals zijn vriend
Dick van Neel, hun aandelen. Albert is ook vennoot van de
"Mosam". Na de oorlog moeten duizenden hectaren grond in
Zeeland en West-Brabant ontzilt worden. Het ontzilten ge-
beurt met natuurgips, waarvan Frankrijk de grote leverancier
is. Andere landen met hetzelfde probleem zijn Nederland voor
geweest. Op last van het ministerie van landbouw gaat Albert
naar Frankrijk met het doel alsnog leveranties los te krij-
gen. Het lukt hem onbeperkte leveringen te bedingen.
In de jaren vijftig is hij met diverse zaken bezig. Hij
studeert nog steeds en doet zelf veel aan het onderhoud van
de tuin. De laatste jaren van zijn leven is hij betrokken
bij een nieuw project van de Zinkwit. Verder doet hij zaken
in Tanger, Noord-Afrika. Na zo'n zakenreis kan hij urenlang
vertellen over het leven daar.
Ook wordt hij bezocht door verschillende uitvinders van
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nieuwe produkten die hopen dat hij mogelijkheden ziet hun
vindingen in produktie te brengen.
In 1958 verkoopt hij "Klokke Roeland" aan de gemeente Grons-
veld, met de bedoeling dit voor de gemeenschap van Gronsveld
te bewaren en in de hoop dat de gemeente het park in orgi-
nele staat zal houden.
Bronk 1960, op de dag van het vogelschieten, voelt Albert
zich onwel. Hij verblijft op de boerderij van zijn broer
Zjef. Men laat de dokter komen die hem verwijst naar een
internist. Die ontdekt een ongeneeslijke ziekte, hetgeen hij
pas in augustus aan zijn oudste zoon meedeelt. Na het uit-
trekken van de processie op Grote Bronk, bezoekt het bestuur
van de schutterij in uniform Albert op zijn flat in Biesland.
Hij is hierdoor diep geroerd.
Op 30 december 1960 overlijdt Albert in het Ziekenhuis
St.-Annadal te Maastricht. Op 4 oktober 1960 vindt de begra-
fenis plaats vanuit zijn ouderlijk huis te Gronsveld. Hier-
bij is de voltallige directie van de Zinkwit aanwezig,
directieleden van de Radium, en vertegenwoordigers van han-
del en industrie. Samen met zijn familie, vrienden en vele
dorpsgenoten brengen zij hem de laatste eer. Op zijn bid-
prentje roemt deken Hoogers de rijke gaven en vele talenten
van deze rusteloze man, op wie hij de woorden van Augustinus
zo bijzonder toepasselijk vindt: "Gij hebt ons gemaakt voor
U, o God, en onrustig blijft ons hart tot het rust
vindt in U."

Roeland Hayen Wallie van de Weerdt
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