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Bij de voor- en titelpagina
Het keizersvaandel van de schutterij, geschonken door keizer Jan Wackers
in 1939, het jaar waarin hij de laatste keizer van de broederschap werd.
Acljudant-vaandeldrager Jos Nijsten met het keizersvaandel.

86

Voorwoord

Voor het laatst richt ik mij in dit voorwoord tot u ... in deze hoedanigheid.
Vanaf het decembernummer zal (es Godbleef) alles anders zijn en niets
meer hetzelfde. Dan is er als het goed is een eind gekomen aan de
zwangerschapskwaaltjes, de pufcursussen en het voor de vierde keer in
een andere kleur overschilderen van de babykamer (purper, lila, paars en
lichtlila). Heeft u trouwens iemand met twee linkerhanden en voeten al
eens een babykamer in elkaar zien timmeren? Ik wel. Als Ralph Inbar
zaliger met een camera in de buurt was geweest, dan wist ik waar de
Televizierring dit jaar naar toe zou gaan. Het verschil tussen een
schroevendraaier en een pen is blijkbaar toch groter dan ik dacht. Maar
goed, de kamer is klaar. In ieder geval hoop ik mij vanaf het december-
nummer tot u te mogen richten als `jonge' vader. En als de een of andere
door de wol geverfde vader nog nuttige tips voor me heeft, hoor ik het
wel...

Op 6 en 7 september vond in het Europapark voor het eerst het Klokke
Roeland Parkfeest plaats. Het feest werd georganiseerd door het Tam-
boer- en klaroenkorps van de schutterij, de harmonie en haar supporters-
club en Grueles. Scouting toonde maar weer eens haar uitstekende
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sjorkunsten. lk geef u een greep uit de programmering. Op zaterdag
werd een oude traditie in ere hersteld: de Zeskamp. In de jaren tachtig al
een groot succes op het kerkplein, nu dus op herhaling in het park. Vele
goddelijke lichamen bestreden elkaar onder andere op de evenwichtsbak
(veel skippyballen, nog meer water) en de zeepbaan (veel groene zeep).
Bovendien manifesteerde zich ter plekke een nieuwe vorm van hang-
jongeren. 's Avonds was het bal. Op zondagochtend een magistraal
ontbijt, 's middags 'Lek vinger lek zoiets als het Preuvenemint
maar dan beter. En de hele dag was er levende muziek. Als intermezzo
was er een PooIse landdag georganiseerd en het feest eindigde alweer
met een bal. Het was goed toeven daar bij Klokke Roeland.

Maar nu over naar wat u van deze Grueles mag verwachten. Als u denkt
dat er in onze gemeente alleen strijd is tussen de Roej en de Blaw van
Eijsden of tussen de Roej en de Blaw compagnie van onze schutterij, dan
heeft u het mis. Aan het begin van de vorige eeuw werd er een strijd
gevoerd tussen twee verenigingen in Gronsveld waar de hierboven
genoemde 'clubs' een puntje aan kunnen zuigen. Over welke verenigin-
gen het gaat, leest u even verderop in dit nummer.
Tot slot nog een verrassend nieuwtje: het mysterie rond de uiterst ge-
heimzinnige foto van de grote groep mensen op de Rijksweg bijna hon-
derd jaar geleden is opgelost. Het heeft een behoorlijke tijd geduurd, de
geleerden hebben diep moeten graven, maar het antwoord is er. Ook dat
vindt u terug in deze Grueles. De oplossing is overigens simpeler dan
verwacht.

Wederom wens ik u veel leesgenot en bovendien een fijne kermis. Ik zie
u op het bal.

Maarten Heijnen

88

Dialect

Saoterdes vuur de kermes

't Wdor mer hajje, hajje bie Lena en Zjeuf. 't Rengelde dat 't zegkde.
Lena haw al de gaansen daog geveg, 't koeper gepots, 't good servies
aofgewase, de vaort gekerd, benne gesjrob. Ouch dao mos nog van aal
gebeure vuur es muerge de femielie zoilw koeme. Dat es zoe e bitsje de
gewoente. Tienge de noon word daan sop gete en e viedeeke gewermp.
Ien de naodenoon word vlaoj gete en daonao goen ze nao de mufilekes.
Es ze dao van truk koeme begaoje ze zich aon de kaw sjoetel en daonao
dreenke ze zich 'nt. De manshli pakke zich daan e gleske beer of 'n
dropke en de vrolliti e wienkonjekske.

Eleng, Lena es dek gesjaggerneerd es Lewie (pet Hier, met dat `r de noon
op het, begent drop aon te doije dat e gleske beer noe toch al zotlw
sjmaoke. Daan het `r al does wie doezend maan en leet `r zich vo01
loupe. Es te bie hon oppe kermes bis 'es niks dao. Komp `r hie, daan zup
`r wie `nne kerhyngs. En es `r daan saoves heivers geit 'es 't zjus e
waandelend beervaot. Enfin, 't mos mer aofwaachte.
De hoondersop en de viedeekes waoren al verdig. De erappele vuur ien
de kaw sjoetel waore zjus van de koek aof. Ien de gooj kaomer haw
Lena aon bejskaante van de taofel sjteul biegesjuif en 't mOs nog de
vlaoje bakke meh 't kOs pas ien de Mote noon terech. 't Bakkes woerd
doer de hil buurt gebruk en sjtoting ater ien de moostem van Triene en
Bertus. Lena mOs 10 vlaoje bakke: 3 Haste, 2 appelekotiwe van honnen
eige bourn, 2 zjwerte proilme en 3 kiese met reemkes. Dao blef deks
vlaoj utiver en daan kreg de femielie get met heivers ien 'n sjoonsdoes
ien 'rine potdook gedriejd. Oonder 't bakke kos Lena neet weg. 't Mos
oplette dat niks gepik woerd. En dat ouch nog ien de renge.
Zjeuf sjpitsde zich ornmertollw oppe kermes. Daan waor `r neet te
hawe.'r Haw ekstra draankvuurraod gegoilwe en ien de gooj kaomer ien
de kas versjtoeke ater 't good servies vuur es Lena waor bakke. Daan
kreg `r d'n tied good Om.
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Lena haw ze `titans sjeif ligke. 't Verregkde van de boekpyng en haw
sjel koppyng want 't waor `ciao aon'. Meh dao woerd altied e bitteke Om
heen gekald. 'Oma es op bezeuk', zaagte ze ouch al `ris of `de Fraanse
zien gearreveerd'. len eker gevaal, de mOsdes Ileum niks ien de weg
legke want daan waor niks met 'm aon te vange. Daan raosden 't doer
de brak en kos 't keleretig werde vuur de klejnste sjiet. Och, 't waor
aanders 'n gooj blotsj.
Zjeuf waor ien de gooj kaomer kwaansys get aon 't ranzjere. 'Ich gaon
daan mer, he?', reep Lena vaanoet de kuilke tiengen `rn. De erappele
sjtoen nog get nao te gaore ien 't werm waoter. Lees dich ze atrein effe
aof?' Huurs te?', reep Lena. 't Haw van te vure aal verdig gemak en
ombraach. 'Ich weit nog fleet wie laot ich truk been, dy kaw sjoetel
maok ich muerge vreug v'erdig'. `Jao, jao', reep Zjeuf, `ich gaon ien eker
gevaal ien ty 't bed ien', en `r vref zich `ns ien z'n han.
Lena haw de duur nog neet ater zich toilw getrokke of Zjeuf doek de kas
ien en sjodde zich 'n dropke ien. Loorde nao 't gleske, puunden `ns
sjtevig en goejden 't ien eine kier ateruiiver. Dat sjmagkden meh
"eint es geint' , en `r goejde 'n twiede drateraon. Huur ich noe get?,
daach `r en `r leep nao de aterdeur. Dao sjtoting Bertus d'n hoond te
keure de bletsjenterre tiengen 'm op sjproong. `En joung', zaag Zjeuf, 'es
get? `Jao, Lena het mich gesjik, 't het de heurdsjes vergete en 't
vlaojerekske'. 'DM het `nne kop wie 'n zybaor', reep Zjeuf. 'Hie sjtoen
ze, pak ze mer met. Meh wie ste noe toch hie bis, ich been zjus aon 't
preuve of d'n draank al sjmak. Kom ien en dreenk dich `nt met.' Dat leet
Bertus zich geng twie kier zegke. Vuurdat 't wis haw `r t'rs al twie
debenne hange en nog `ris twie en Zjeuf doeg lostig met. Meh d'n draank
begos zoe laansem aver hon heen te kroepe. "Sjod ien', zaag Bertus en
ze begoste toch sjemelik lazerus te raoke. `Alleh, nog eint vuur 't aof te
here', reep Zjeuf. `Good. Eint en fleet mie', zaag Bertus. lummich, es
ich bie Os kaom es 't mich tied. Ich zal Triene toch motte verdutse wie
ich oonder de ker been bleve'. En ze hawwe sjpats. `De kens toch zegke
dat ste 'm `rine hebs versaws', reep Zjeuf laachtenterre. Ze wore
allebej voddele zdot en ze heve zich sjtomme kaal droet de eleng mer
meliger woerd. Bertus sjtoung laansem op. `Ich gaon', reep met e
fleenk sjtok ien z'n koont en leep sjeigelenterre de vaort aof. Zjeuf reep
`m nog nao: `Pak ste de heurdsjes en 't rekske met? Aanders krys te ze
(Mich nog van Lena utiver d'n
Daan gaon ich mer sjlaope daach Zjeuf bie z'n eige. `r Haw al zoe good
es 't kos opgerilimp en kledderde d'n trap op. `r Waor noe zoe verdig
wie e kemunie-jeske. Nondemieljaar, daach wie `r ien ze bed laog, ich
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tip

heb vergete de erappele aof te laote. 't Waor nog fleet gaans duUster. `r
Leep weer nao oonder en haw nog zjus genOg leech vuur te zien wat `r
doog. `r Pagkde gaw de groete gryze ketel oppe kaldertrap, heel d'n
deksel sjeif en leet 't voch ien de poompsjtein weg loupe.

Kermeszoondig. 't Wer waor ien eker gevaal get beter. 'Beaus waor
gister nog lang zaag Lena. `r Zoaw mer e merit blieve, meh 't
woerd e laank mensje. Haw d'r uch op-ens zoe veul te vertelle? "Och',
zaag Zjeuf, `de wets waol wie dat geit, van 't eint komp 't aander'. Lena
bedaach zich `ns. 'Eleng sjnap ich fleet wies tich noe aon koppyng
koms'. 't Haw kompassie met 'm en 't zaag : 'Ich weit oe myng
koppyng van dan kOmp. lch heb bezeuk en ich kry bezeuk en daan
allemaol den aambras. Es dat atrein mer get word. Meh wet ste wat?
V'r pakken Os alvas `rmen teleur sop. Dat zal Os good doen. Ze sjteit ien
de groete gryze ketel oppe kaldertrap. Weis dich 'm `ns pakke en 'm
oppe kwizzenjer zitte?'
'Eh eh, jao meh ich heb....', sjtaomelde Zjeuf.

Tekst: Gemma Brouwers-Janssen
Tekening: Piet Orbons
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Historie

"Es de famfaar oettrok, gounge bie de liii van de hermenie de
blenne maw"

Fanfare St.-Joseph (1921 1934)

Onze harmonic viert over anderhalf jaar haar 175-jarig bestaan. De
voorbereidingen hiervoor zijn ongetwijfeld al in voile gang. Er is een
periode geweest dat wij in Gronsveld twee muziekkorpsen hadden. Niet
zo apart, want dit kwam in meer dorpen in onze omgeving voor. Tot op
de dag van vandaag nog in Eijsden, Wolder en Heer. Vaak was zo een
tweede korps een afsplitsing van het bestaande korps. In ons dorp was
het ontstaan van de fanfare in 1921 toch wat ingewikkelder en was de
aanleiding voor de oprichting meer dan een machtsstrijd tussen de gees-
telijke en de wereldlijke gezagsdragers, zoals in Eijsden. In dit artikel
doen we een poging de ware oorzaken voor de oprichting van de fanfare
te beschrijven. Niet zo gemakkelijk, omdat de hoofdrolspelers inmiddels
overleden zijn.

Voordat in dit artikel de fanfare aan bod komt, eerst uitgebreid aandacht
voor de maatschappelijke verhoudingen binnen Gronsveld in de eerste
decennia van de twintigste eeuw. Want daar ligt de kiem die geleid heeft
tot de oprichting van de fanfare in 1921.

Vechtpartij met de politie
In de Limburger Koerier van zaterdag 21 februari 1920 stond een bericht
over een vechtpartij in Gronsveld tussen een aantal dorpsbewoners en de
gemeentelijke veldwachters Hendriks en Simons. Volgens het kranten-
bericht werden de veldwachters op carnavalsdinsdag rond middernacht
door een vijftiental personen aangevallen en mishandeld. De overheids-
dienaren hadden daarvoor een drietal cafehouders en verschillende
bezoekers op de bon geslingerd, omdat zij zich na twaalven nog in het
café ophielden. Veldwachter Simons liep bij de schermutselingen niet
minder dan tien wonden op aan hoofd en armen. Veldwachter Hendriks
greep zelfs uit noodweer naar zijn wapen en schoot een van zijn aanval-
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lers door zijn linkerarm. Rijksveldwachter Houtermans werd daarna
belast met een diepgaand onderzoek, waarbij meerdere personen werden
aangehouden.

Maar wat heeft deze ordinaire knokpartij te maken met het onderwerp
van dit artikel: "Fanfare St.-Joseph"?

Voor de beantwoording van die vraag kunnen we putten uit interviews
met onder meer Zjeng Jaspars en Ber Hollanders. Verder is een aantal
bescheiden in het archief van de gemeente Gronsveld en het gerechtelijk
archief geraadpleegd. Ook is er een verslag van een gesprek op 20
februari 1985, dus ruim 65 jaar na datum, van Arnold Selten (voormalig
gemeente-ontvanger) met Gee! van Dorus (van de Weerdt) uit R ijckholt.
We zullen allereerst beschrijven wat er zich die nacht precies heeft
afgespeeld. Daarna zal nader worden ingegaan op de aanleiding tot dit
voorval en op de omstandigheden waaronder het zich afspeelde. Tot slot
wordt aangegeven wat de gevolgen daarvan zijn geweest voor de betrok-
kenen zelf en de Gronsveldse gemeenschap.

Een gedenkwaardige vastelaovend
Tijdens het afsluiten van het carnavalsfeest op dinsdag 17 februari 1920
had zich een grote groep mannen van Gronsveld en Rijckholt bij het café
van Van Caldenborgh, op de hock van de Rijksweg en de Dmistersjteg
(thans woonhuis Rijksweg 136) verzameld. Toen de twee gemeente-
veldwachters daar, in opdracht van burgemeester Spauwen, om midder-
nacht verschenen om te controleren of er aan de sluitingsplicht werd
voldaan, sloeg de vlam in de pan.

Volgens de stukken van het gerechtelijk archief waren die nacht twee
gemeentelijke veldwachters, Gerardus Hendriks en Lambertus Simons,
op surveillance in Gronsveld.
Wanneer wij de verklaring van veldwachter Hendriks moeten geloven,
dan troffen de overheidsdienaren voor het café van Van Caldenborgh
een aantal personen aan. Een van de aanwezigen, Hubertus Joannes
Jacobs, gaf Hendriks onverwacht een slag op het hoofd. De veldwachter
(baoj) sprong toen uit de groep en schoot met zijn revolver in de lucht.
Nadat hij veldwachter Simons met gesmoorde stem hoorde roepen:
"Hendriks, help me", is hij naar hem toegegaan. Hij zag toen dat
Hendrikus Hubertus Mingels veldwachter Simons vast had en hem op het
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hoofd sloeg. Simons schoot daarna Mingels door de linkerarm. Zelf kreeg
hij daarna een slag op zijn rechterarm, waardoor het revolver uit zijn
hand vloog. Vervolgens sloeg Mingels hem nog vier of vijf keer met een
stok op het hoofd. Aldus Hendriks.

Veldwachter Simons verklaarde ook dat hij van Mingels een slag op het
hoofd had gekregen, waardoor hij tot bloedens toe werd verwond. Hij
was toen achteruit gelopen en had twee schoten gelost. Een van de
aanwezige personen greep hem toen bij de keel, waarop hij Hendriks te
hulp riep. Hij kreeg daarna nog verschillende slagen op zijn hoofd, maar
kon niet zien van wie, omdat zijn ogen vol bloed zaten. Hij had zes won-
den op zijn hoofd, een wond op zijn neus, een bloedbuil aan zijn linker oog
en een wond aan zijn rechter arm. Hij had daar veel pijn van gehad en
had enige tijd niet kunnen werken, aldus Simons.

Het verhaal van Geel van Dorus over de vechtpartij wijkt op onderdelen
af van de verklaringen van de veldwachters. Volgens Geel werd veld-
wachter Hendriks bij het café opgewacht door een stel kwade
cafegangers. Er ontstond een vechtpartij, waarbij de veldwachter zijn
pistool trok en twee schoten afvuurde. Een schot trof Eons Mingels in
zijn arm. De veldwachter werd vervolgens beetgepakt en men besloot
hem in de pod l naast het postkantoor te gooien. De echtgenote van de
veldwachter, die schuin tegenover het café woonde, zag het gevaar en op
haar smeekbeden werd Hendriks uiteindelijk losgelaten.

Het onderzoek door Houtermans
Na het onderzoek van rijksveldwachter Houtermans werd tegen de
navolgende zes personen aangifte gedaan wegens mishandeling: de
bakker Johannes Hubertus Jacobs, de schrijnwerkers Hendrikus
Hubertus Mingels en Laurens Hubertus Doijen (Rijckholt), de herbergier
Johannes Hubertus Roosen, de landbouwer Joannes Micheel Hubertus
Berghmans en de rijkskantonnier Willem Hubert Houben. Dat het onder-
zoek van Houtermans op de officier van justitie Met veel indruk maakte,
bleek uit het feit dat de laatste vier personen niet werden vervolgd. De
aangiften tegen hen werden geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
Alleen de eerste twee jongemannen, nota bene de jongsten van het
zestal, werden gedagvaard en moesten zich op 1 juni 1920 voor de
strafrechter verantwoorden.
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De veroordeling
Zoals hiervoor vermeld, werden uiteindelijk enkel de 21-jarige Hubertus
Joannes Jacobs en de 26-jarige Hendrikus Hubertus Mingels aange-
klaagd. Tijdens de zitting op 1 juni 1920 achtte de rechter het gestelde in
de dagvaarding bewezen, vooral omdat zij hadden verklaard dat ze die
avond op die plaats aanwezig waren bij een volksoploop. Mingels er-
kende bovendien dat hij bij die gelegenheid een revolverschot door zijn
linkerarm had gekregen.
Beiden werd "mishandeling van een ambtenaar, gedurende de rechtma-
tige uitoefening zijner bediening" ten laste gelegd en ze werden beiden
veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden. Een ingediend
gratieverzoek werd afgewezen, waarna ze hun straf moesten uitzitten.

Het is opmerkelijk dat zowel in de interviews met de oudere dorps-
genoten als met Gee! van Dorus steeds Foils (Alphonsius Hubertus)
Mingels wordt genoemd als de persoon die in zijn arm zou zijn geschoten
door de veldwachter. Uit de officiele stukken blijkt echter dat het zijn
anderhalf jaar oudere broer Haj (Hendrikus Hubertus) Mingels betrof.

De aanleiding tot de vechtpartij
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd, vanwege de oorlogssituatie in de
ons omringende landen, door het Militair Gezag verordonneerd dat het
tijdens de carnavalsdagen verboden was in cafes gemaskerd of verkleed
aanwezig te zijn of te dansen. De burgemeester was verantwoordelijk
voor de jaarlijkse afkondiging en de handhaving van dat besluit. Door
Hubert Spauwen, de toenmalige burgemeester van Gronsveld, werd daar
al die jaren steeds op stipte wijze op toegezien.
Na het beeindigen van de oorlog, was dit verbod uiteraard niet meer van
kracht. Burgemeester Spauwen vond het echter toch noodzakelijk om de
carnavalsviering in 1920 in Gronsveld te beperken. Hij bepaalde dat het
ingevolge artikel 1 van de Algemene Politic Verordening verboden was
"vermomd of onkenbaar gemaakt op de openbare plaatsen te verschij-
nen.
Heel wat dorpsgenoten waren hier erg kwaad over, vooral omdat het
verbod alleen in Gronsveld van toepassing was. In de omringende dorpen
en Maastricht mocht men wel weer verkleed en gemaskerd carnaval
vieren.

Volgens Geel van Dorus was hij op carnavalsdinsdag 17 februari 1920
met een aantal vrienden verkleed en gemaskerd vanuit Rijckholt naar
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Gronsveld getrokken en ze hadden daar café Dassen bezocht. Omdat
burgemeester Spauwen het gemaskerd zijn verboden had, werden zij

\echter

al snel door veldwachter Hendriks uit het cafe verwijderd.

In café Van Caldenborgh had zich daarom die avond een grote groep
carnavalsvierders verzameld. Zij besloten, uit protest tegen het
maskeradeverbod, het café niet voor sluitingstijd te verlaten en de veld-
wachter daar op te wachten. ben laatstgenoemde rond middernacht
arriveerde, kwam de opgekropte woede bij de carnavalsvierders tot
uitbarsting, met de eerder beschreven vechtpartij tot gevolg.

Het hiervoor aangehaalde, in de ogen van veel dorpelingen onredelijke,
verbod van burgemeester Spauwen, vormt zonder enige twijfel de aanlei-
ding tot de vechtpartij. Maar uit de gehouden interviews met oudere
dorpsgenoten blijkt dat dit voorval destijds niet op zich stond. Een groot
aantal dorpsgenoten ergerde zich al jaren aan de autoritaire wijze waarop
Hubert Spauwen als burgemeester over zijn gemeente regeerde.

Burgemees ter Hubert Spauwen
Arnoldus Hubertus (roepnaam: Hubert) Spauwen, geboren 1876 in
Eijsden en in 1904 getrouwd met de Gronsveldse Elise Schrijnemakers,
een dochter van Hubert Schrijnemakers "van 't geld" (de gemeente-
ontvanger), was eind 1913 benoemd tot burgemeester van de gemeente
Gronsveld.
Hubert was bij zijn benoeming al een aantal jaren zeer succesvol als
handelsagent van de Zuid-Nederlandse Zuivelbond. Hij stond onder meer
aan de wieg van de Botermijn in Maastricht, vandaar zijn bijnaam: de
"botterpot". Deze baan bleef hij naast het burgermeesterschap uitoefe-
nen. Hubert was een man die graag gebruik maakte van de (technische)
vooruitgang van die tijd. Zo liet hij zich, vanwege zijn functie als handels-
agent, als eerste in het dorp op het Maastrichtse telefoonnet aansluiten.
Bovendien was hij in bezit van een automobiel.

Hij vervulde het burgemeesterschap van begin af aan met zeer veel inzet,
ijver, gedrevenheid en vooral stiptheid. Hij was zeer gehecht aan disci-
pline en was erg streng, niet alleen voor zichzelf en zijn gezinsleden,
maar ook voor zijn medebestuurders, de gemeentewerkers en de burgers.
Uit de raadsverslagen blijkt dat hij goed op de hoogte was van de taken
en bevoegdheden van het gemeentebestuur. Hij voerde de door de over-
heid aan hem als burgemeester opgedragen taken en regels altijd zeer
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± 1930. Het bestuur van de Harmonic.
V.I.n.r. Ernest Jennissen, Zjoke Reintjens, burgemeester Hubert Spauwen,
Zjang Schrijnemaekers, Math van den Boom, Ber van den Boom.
Achter de harmonic op de fiets: Anton van Baal.

fanatiek en nauwgezet uit en hij verwachtte hetzelfde van zijn ambtena-
ren en zijn onderdanen.
Wanneer ambtenaren hun werk, naar zijn inzicht, niet naar behoren
verrichtten, greep hij in. Hij gaf in de raadsvergadering dan duidelijk te
kennen het met zijn ambtenaren niet eens te zijn en er werden op zijn
initiatief `gepaste' maatregelen genomen, waaronder zelfs ontslag.
Hij gaf niet alleen zijn baoj opdracht toe te zien op naleving van de
regels, maar hij ging ook vaak zelf, met een flinke sigaar in de mond, op
pad om zijn onderdanen te controleren en hen zonodig op bun verplichtin-
gen te wijzen. Zo waren de dorpelingen destijds vanuit gezondheids-
oogpunt verplicht om op zaterdagnamiddag de straat voor hun huis te
"kere" en de got te "sjrobbe". Reden voor hem om op zaterdagmiddag
vaak de straat op te gaan en wee degene bij wie hij constateerde dat het
niet schoon genoeg was; die kreeg dan persoonlijk de wind van voren.
Hij ergerde zich ook mateloos aan de lakse wijze waarop door veel
inwoners bij het "botte" in de kiezelkuil of bij het werken op het
gemeentebroek aan hun verplichting werd voldaan. Toen hij merkte dat
de werklozen, die voor rekening van de gemeente in het kader van de
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werkverschaffing in de kiezelkuil te werk waren gesteld, slechts de helft
presteerden van de reguliere arbeiders, nam hij direct maatregelen. Zij
werden op zijn initiatief niet meer per uur, maar per kubieke meter
betaald.
Hij nam daarnaast als burgemeester, belast met de handhaving van de
openbare orde, een aantal maatregelen die bij de dorpelingen niet zo goed
vielen. ben hij gedwongen werd het sluitingsuur van de cafes te verlen-
gen van 22.00 uur tot 23.00 uur, omdat anders de jeugd naar de naburige
dorpen trok waar de cafés langer open waren, nam hij de gelegenheid te
baat om het tijdstip tot hoe laat tijdens de kermisdagen mocht worden
gedanst, te vervroegen van 22.00 uur naar 21.00 uur. Hij vond dat men
daardoor meer tijd had om rustig naar huis te gaan.
Uit de raadsverslagen blijkt verder dat hij vaak met plannen kwam,
waarvan hijzelf (terecht) overtuigd was dat ze in het belang waren van
de gemeenschap, maar waar op dat moment toch veel tegenstand tegen
bestond. Enkele voorbeelden hiervan zijn de drooglegging van het
gemeentebroek en het vervangen van de cannadasbomen op het Broek
door fruitbomen. Hij liet zich niets gelegen liggen aan de weerstand en
zette zijn plannen door. Dit laatste was mogelijk, doordat de meerderheid
van de raad, waaronder de wethouders, tot zijn aanhangers behoorde en
zijn voorstellen dan ook meestal steunde.

De aversie tegen burgemeester Spauwen
De manier waarop hij zijn burgemeestersambt uitoefende en vooral de
wijze waarop hij de dorpelingen controleerde en aansprak op hun ver-
plichtingen, riep bij velen grote aversie op. Zijn optreden en zijn commu-
niceren kwamen bij heel wat dorpsgenoten erg dictatoriaal over. Hij was
in ieder geval door zijn strenge regime bij een gedeelte van de
Gronsveldse bevolking, niet populair. Daarnaast zal het feit dat er in die
jaren steeds meer werklozen kwamen, die vaak vergeefs een beroep op
hem deden voor werk, zijn populariteit ook niet ten goede zijn gekomen.
Hij was in principe geen voorstander van werkverschaffing door de
gemeente. Alleen als er in de wintermaanden helemaal geen werk te
krijgen was, kon men volgens hem bij de gemeente aankloppen voor
werk. Volgens Geel van Dorus zou hij hierbij bepaalde dorpelingen,
waaronder de leden van "zijn" harmonic, waar hij president van was,
hebben bevoordeeld.
Dat hij daarnaast in een mooie auto door het dorp reed, terwijl zijn dorps-
genoten het financieel steeds moeilijker kregen, zal ook niet in zijn voor-
deel zijn geweest.
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Bovendien vielen zijn activiteiten als agent van de botermijn wellicht ook
niet in goede aarde bij de in hoofdzaak kleine boeren van Gronsveld,
omdat die, in tegenstelling tot voorheen, hun boter niet meer zelf mochten
karnen. Spauwen zelf zou tijdens de Eerste Wereldoorlog veel geld
hebben verdiend met de uitvoer van boter mar Belgi.
Zjeng Jaspars vertelde verder dat tijdens de Eerste Wereldoorlog de
ouders van dienstplichtigen uit Gronsveld slechts een dagvergoeding van
vijftig cent kregen, terwijl men in Eijsden een gulden kreeg.

De sociale onvrede en de persoonlijke afkeer tegen burgemeester
Spauwen namen steeds grotere vormen aan. Heel wat dorpsgenoten
begonnen zich op alle mogelijke manieren tegen hem te keren. Voor
Hubert Spauwen was al die "tegenstand" echter geen reden om zijn
wijze van functioneren als burgemeester te veranderen.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat in 1920 een deel van de
Gronsveldenaren tegen de door hem opgelegde beperking met betrekking
tot de carnavalsviering in opstand kwam en op die carnavalsdinsdag rond
middernacht de vlam in de pan sloeg. Niemand zal echter op dat moment
hebben kunnen bevroeden dat die vechtpartij met de veldwachters niet
alleen gevolgen zou hebben voor de aangeklaagden, maar indirect ook
voor de gehele Gronsveldse gemeenschap.

De gevolgen
Hetgeen zich in die nacht heeft afgespeeld en de rechtszaak die daarop
volgde, zal voor een aantal dorpsgenoten de druppel hebben gevormd die
de emmer deed overlopen. Nadat een paar dagen na het voorval alle
ruiten bij burgemeester Spauwen waren ingegooid, werden de koppen bij
elkaar gestoken om te kijken hoe men verder "revanche" zou kunnen
nemen. Dat was niet gemakkelijk, want uit alles bleek dat de burgemees-
ter zich nietsvan de mening van de bevolking aantrok.

Naast zijn bestuurlijke functie vervulde Hubert Spauwen ook een aantal
sociale en culturele functies. Zo was hij onder meer van 1917 tot 1938
president van de harmonic van Gronsveld. Ook deze functie vervulde hij
met dezelfde discipline en gedrevenheid als zijn burgermeesterschap. Hij

verkondigde ook dat de Gronsveldse bevolking de harmonic moest waar-
deren als een kostbaar bezit dat goede burgerzin en saamhorigheidsge-
voel kweekte. Hij stond crop dat, indien een lid een repetitie verzuimde,
men hem steeds moest informeren over de reden daarvan.
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Het was in deze functie als president van zijn zo geliefde harmonie waarin de
hiervoor aangehaalde dorpsgenoten hun kans zagen zich te kunnen
revancheren op de persoon Hubert Spauwen.
Het door de burgemeester genomen besluit, de carnavalsviering in 1920 i
Gronsveld te beperken, keerde zich een jaar later dus alsnog tegen hem en
vormde (zoals ook door Gee! van Dorus versteld) de aanleiding voor de
oprichting van de fanfare.

De fanfare

De oprichting en het bestuur
Nadat leden van de harmonie Hubert Spauwen als president al vaker hadden
bekritiseerd, keerden zij de harmonie de rug toe en richtten op 2 juli 1921 de
"fanfare St. Joseph" op.
Uit de naam van de fanfare valt af te leiden dat wellicht ook de sociale
onvrede onder de bevolking een grote rol speelde bij de oprichting. De
fanfare bestond in hoofdzaak uit arbeiders. De mondelinge overlevering
verhaalt dat Harie Schiepers uit Rijckholt, als woordvoerder van de fanfare,
in café Kips op de tafel sprong en uitriep: "Wij zijn maar arbeiders, maar we
zullen ze wel leren."

De fanfare voor de kerk op een natte bronkzondag.
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De oprichters waren onder meer de gebroeders Haj en F8ns Mingels, Pie
van de laister (Deliege) en de sjele Worn (Starmans). Het bestuur bestond
aanvankelijk uit een viertal commissarissen: Harie Mingels, M. Goessens, J.
Wolfs en M. Hessels, en een secretaris-penningmeester M.J. Theelen. De
eerste voorzitter van de fanfare was Worn Starmans. In januari 1923 was hij
echter al opgevolgd door de lange Hos (Harie van de Weerdt) en Worn werd
erevoorzitter. Medio 1925 werd het secretariaat overgenomen door Jan
(Zjeng) Damzo (hij ondertekende ook vaak met J. Damoiseaux). De
directeur/dirigent was GT. de Pauw jr. Daarnaast leerden de muzikanten ook
veel van Pie Deliege, zelf een voortreffelijk muzikant en trommelaar.
Eind 1923 werd door het bestuur van de fanfare een Huishoudelijk
Reglement opgesteld en goedgekeurd.

De leden
De fanfare bestond in hoofdzaak uit (jonge) mannen van Gronsveld, aange-
vuld met een paar Rijckholtenaren en een oud dorpsgenoot die in Voeren
woonde. Het ledenaantal lag tussen de 30 en 40. Uit de verhalen blijkt dat de
leden van de fanfare een hechte groep vormden, het was een echte vrien-
denclub. Zij hadden veel plezier en trokken, ook buiten de fanfare, veel met
elkaar op en gingen dikwijls samen op stap. Hierbij vloeide het bier rijkelijk
en, zoals vroeger meer voorkwam, werd dan van alles "oetgesjpook". De
leden van de fanfare hadden een ding gemeen, het waren allemaal fanatieke
tegen- standers van burgemeester Hubert Spauwen. Door het lidmaatschap
gaf men uiting aan het ongenoegen over zijn handelen en optreden als
burgemeester. Er was duidelijk sprake van een groep "rebellen" die zich
afzette tegen de gevestigde orde, in dit geval de burgemeester. Deze werd
dan ook regelmatig door leden van de fanfare op een (wilde) serenade
"getrakteerd".

De uitrusting
De leden van de fanfare hadden geen uniform, zij droegen wel allemaal
dezelfde "klak" (pet). De fanfare had ook een eigen "drappoo". Deze
was geschonken door Frenske Hofman uit Voeren en Worn Starmans.
Het vaandel werd op zondag 11 juni 1922 ingehuldigd. Worn was zelf de
vaandeldrager. Op het vaandel stond onder meer een zwaan afgebeeld.
ben ze een keer in Maastricht moesten optreden en daar in een café
waren, vroeg een aanvvezige "Hollander" of hij van die zwaan een jong
kon krijgen als die had gebroed. Haj Mingels gaf hem toen als antwoord:
"Die zwaan wordt niet broeds, we houden ze de kont nat." De eerste
instrumenten zouden door de dirigent/directeur De Pauw zijn geleverd.
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Het verenigingslokaal
Volgens Ber van den Ho'lender (Hollanders) repeteerde de fanfare
aanvankelijk "ien 't brook bie Sjligchers" (naderhand café des Sports).
Dit kan echter niet lang zijn geweest, want at in 1922 was het café van
d'n Dikke (Zjang van de Weerdt), thans café de Kerteermeister, de
lokaliteit van de fanfare. Ze repeteerde daar in het zaaltje, of bij goed
weer in de tuin onder de perenboom. Als dan op een mooie zomerse
zondag na de hoogmis de harmonic in 't Brook en de fanfare "ien 't
duerp" buiten repeteerden, zetten beide hun beste beentje voor en spec!-
den zij, het liefst gelijktijdig, om het mooist.
Waarschijnlijk zijn er problemen ontstaan met d'n Dikke. want in 1927
schreef de fanfare aan de burgemeester dat er was besloten haar
repetitielokaal bij J. van de Weerdt-Dumoulin op te zeggen en zich bij P.
Speckens-Prevot aan de Stationsstraat te vestigen. Men vroeg toestem-
ming aan burgemeester Spauwen om daar de repetities te mogen houden.

1924. Fanfare St.-Joseph. Achterste rij v.I.n.r. Thee/en, ?, Halders, Bet-
Hollanders, Bet- Hoogenboom, Worn Starmans, Zjef van Caldenborgh, Hess-
els, ?, Mingels. Middelste rij v.I.n.r. Fons Mingels, Frenske Hofman, ?,
Deliege, Zjeng Damzo, Ly van Caldenborgh, Pierre Wolfs, Ber Goessens,
dirigent Pauw, ?, Ber Klinkenberg, ?, Geel van de Weerdt, Pierre Raike.
Voorste rij Ha] Mingels, van de Weerdt (d'n dikke), Worn Bouchoms, ?,
BOrke Hofman, WOm Hofman, Hary van de Weerdt (de lange Hos), ?, Pie
Deliege.
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Omdat deze lokaliteit vlakbij het repetitielokaal van de harmonic lag,
vroeg men hem akkoord te gaan met hun repetities aldaar op dinsdag en
zaterdag of zondagmorgen na de hoogmis. De brief werd mede onderte-
kend door de cafehouder Speckens. Het antwoord van de burgemeester
was kort en krachtig: "In antwoord op nevensvermeld schrijven, moet ik
u hierdoor mededeelen, dat ik U de gevraagde toestemming niet kan
geven."
Het is niet bekend of men toen maar bij d'n Diklce is gebleven. Het valt
wel op dat kort daarop door de fanfare aan de burgemeester van
Rijckholt goedkeuring werd gevraagd om in een feestwei tegenover het
café van Wassenaar een concert en daaraan voorafgaand een muzikale
optocht door het dorp te mogen houden. Men zou ook een tijdje in
Rijckholt in het café van Lies Wassenaar hebben gerepeteerd.

De activiteiten
De fanfare was, in tegenstelling tot wat vaak in de interviews naar voren
komt, op cultured gebied een zeer actieve vereniging. Uit de gemeente-
lijke archiefstukken en de krantenberichten blijkt dat zij jaarlijks zowel
"konzers, kemedies" (toned) als voordracht- en duettenwedstrijden
organiseerden. Deze activiteiten vonden meestal in de zaal van den
Dikke plaats, maar ook vaak in een feestwei. Daarnaast luisterde zij ook
regelmatig allerlei activiteiten op buiten Gronsveld en Rijckholt, zoals in
Cadier en Keer, Eijsden, Heer, Mheer en Vise. De harmonieen en fanfa-
res van deze dorpen kwamen ook geregeld naar Gronsveld.
De fanfare ging, zoals gebruikelijk in die tijd, zo mogelijk overal te voet
naar toe. Als ze dan 's avonds terugkwam van een concert van "op de
berg", konden sommigen niet nalaten om in het Groeselder bos nog een
deuntje te spelen en dat schalde dan over het dorp. Als de afstand te ver
was om te voet af te leggen, werden de leden door de Molling uit
Eckelrade met een vrachtwagen gebracht. De fanfare heeft slechts
eenmaal deelgenomen aan een concours in Belgie. Ze behaalde daar
toen een tweede prijs.

Voor het organiseren van al haar activiteiten moest er vooraf vergunning
worden gevraagd aan burgemeester Spauwen. In het algemeen ant-
woordde hij kort dat hij geen bezwaar had, mits men zich aan de Politie-
voorschriften hielcl.
Een keer maakte hij echter problemen toen men vergunning had ge-
vraagd voor een voordracht- en duettenwedstrijd. Uit de correspondentie
blijkt dat het gebruikelijk was dat de teksten vooraf aan hem moesten
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worden toegezonden, doch dat er was afgesproken dat dit niet meer
nodig was, omdat die stukken toch overal werden opgevoerd. Toen de
fanfare eind 1924 weer vergunning vroeg, moest men echter eerst de
teksten van zowel de toekomstige als de vorige uitvoering bij hem inleve-
ren. Het antwoord van de fanfare was tweeledig. Enerzijds was men
(overdreven) vriendelijk. Men erkende dat hij als burgemeester het recht
had de stukken ter inzage en beoordeling te vorderen en men sloot de
brief zelfs af door hem als burgemeester en als persoon samen met zijn
familie `alle geestelijke en materiele goeds' toe te wensen. Anderzijds
schroomde men niet hem er op te wijzen dat hij met terugwerkende
kracht en zonder opgave van reden een eerdere afspraak terugdraaide.
Men merkte bovendien op dat, "ook als het stuk was goedgekeurd, de
speler daar tijdens het spelen tOch van kon afwijken". Men vroeg alsnog
toestemming, onder de toevoeging dat men bij een afwijzing het recht had
revisie te vragen, met een grote kans op een gunstige uitslag. "De ge-
noeglijke bereidwilligheid, die zij echter steeds van hem mochten onder-
vinden, stond er bij hen echter borg voor, dat hij hen niet zou noodzaken
tot dergelijke stappen over te gaan" .
De burgemeester antwoordde dat het verleende voorrecht werd inge-
trokken. Er bestond geen bezwaar tegen de uitvoering, mits men zich aan
de Politievoorschriften hield, de stukken alsnog ter beoordeling werden
ingezonden, de inhoud toelaatbaar was en het bestuur aansprakelijk bleef
voor het afwijken van het authentieke stuk.

De verstandhouding met de harmonie
De verstandhouding tussen de leden van de harmonie en de fanfare was
niet optimaal. Men heeft echter nooit met elkaar gevochten of flinke
ruzie gemaakt. Wel werd er veel met elkaar "gevreigeld", vooral als er
drank in het spel was.
De oprichting van de fanfare, die in feite enkel was bedoeld als actie
tegen de persoon Hubert Spauwen en zijn achterban, heeft in de praktijk
echter voor tweespalt gezorgd in de Gronsveldse gemeenschap: men was
voor of tegen de fanfare. Er werd gezegd dat als de fanfare uittrok,
sommige leden van de harmonic de "blenne" (vensterluiken) dicht deden,
en omgekeerd. Ook zouden veel kerkgangers de kerk verlaten hebben als
de fanfare begon te spelen. Ook waren er gezinnen waarvan de een lid
was van de harmonie en een ander van de fanfare. Niet vreemd dat dit
in zo'n gezin wel eens tot heftige discussies leidde.
Wanneer een jongeman kennis kreeg aan een dochter van een echte
fanfarefamilie, hing daar vaak meer aan vast. Zo vertelde Math Damzo
106 107



dat zijn tante Fie Damzo, toen zij verkering kreeg met haar latere echtge-
noot Ber Klinkenberg, hem "adviseerde" bij de fanfare te gaan. Toen

..
Ber het na enkele maanden niet meer zag zitten bij de fanfare en zip'
instrument had ingeleverd, wees Fie hem de deur. Zij decide hem mee
dat hij pas kon terugkomen als hij zijn instrument weer had opgehaald.
Dit heeft hij toen maar gedaan.
Voor de zakenmensen in het dorp was het vaak ook niet gemakkelijk om
onpartijdig te blijven. Hellemie Scheepers, die bestuurslid was van de
harmonic, legde die functie neer toen de fanfare werd opgericht, omdat
hij als cafehouder bang was betrokken te raken bij de rivaliteit tussen de
beide korpsen.
Een mooi voorbeeld van die onderlinge tweestrijd werd verteld door Ber
Smets. Hij vertelde dat hij zonder medeweten van zijn ouders lid was
geworden van de fanfare. Hij had een piston gekregen en ging daarmee
bij Mingels noten leren spelen. De piston verstopte hij thuis onder zijn
matras. Zijn vader Tefiel Smets was smid van beroep. Hij repareerde de
karren altijd op de straat (de Rijksweg). Nadat Ber drie weken lid was,
kwam de toenmalige kantonnier Ber Houben, die lid was van de harmo-
nic, voorbij en zei tegen Tefiel: "Tefiel, geen kar meer aan die kant in de
goot". Tefiel begreep er niets van en vroeg de kantonnier: "Waarom niet,
dat heb ik toch altijd gedaan", waarop deze antwoordde: "Als jij je jongen
bij de fanfare laat, moet je je karren ook maar bij jou in de goot houden".
Het gevolg was dat Ber zijn instrument moest inleveren van zijn vader.
Ber Smets vertelde nog een verhaal over zijn buurman Pierke Reks
(Raike), een echte dorpsfiguur. Pierke woonde samen met zijn zuster
Marieke. Hij was tot in de verre omgeving bekend vanwege het kweken
van groenteplanten. Pierke was lid van de fanfare en speelde saxofoon.
Men had hem daarvoOr gevraagd om bij de harmonic te komen spelen.
Marieke sprak toen echter de legendarische woorden: "Kebotse oet,
Pierke bie de komfaar (Als de planten uit zijn, gaat Pierke bij de fan-
fare).

De fanfare had, in tegenstelling tot de harmonic, geen band met de
schutterij. Toen de jongeman Pierre Peusens in 1923 de vogel had afge-
schoten, vroeg Pieke Mingels hem of de fanfare ook mocht meetrekken
in de stoet. Hij kreeg toen echter als antwoord dat alles bij het oude
moest blijven. Dit zette bij heel wat dorpsgenoten kwaad bloed. Zo
vertelde Geel van Dorus dat dit voorval voor hem reden was geweest
zijn geweer in te leveren, nooit meer met de schutterij op te trekken en
lid te worden van de fanfare.
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De fanfare trok we! mee in de jaarlijkse Bronkprocessie. De eerste keer
liepen de harmonic en de fanfare achter elkaar, maar dat was geen
succes, omdat ze vaker gelijktijdig speelden. De jaren daarna liep daarom
de fanfare vooraan en de harmonic achteraan bij het Allerheiligste.
Er is een voorval dat zich veel dorpelingen nog konden herinneren. Na
een bronkprocessie zaten de fanfare en de harmonic in de kerk. Er was
afgesproken dat beide tijdens de offergang een stuk zouden spelen, eerst
de harmonic en daarna de fanfare. Volgens Ber Hollanders, voormalig lid
van de fanfare, wist Nikkela Janssen, die als dirigent voor de harmonic
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stond, van geen ophouden en speelde het ene stuk na het andere. Toen
het te lang duurde en de fanfare liet blijken ook te willen spelen, trok
pastoor Oliviers de dirigent van de harmonie aan zijn jas en vroeg heM
te houden, waarna de fanfare alsnog kon spelen. Volgens anderen zod de
fanfare echter al begonnen zijn voordat de harmonie was uitgespeeld,
zodat beide korpsen door elkaar heen speelden.
Er is nog zo een voorval bekend. Zowel de harmonie als de fanfare
waren in Maastricht uitgenodigd om een bepaalde festiviteit muzikaal op
te luisteren. Toen de fanfare, voorafgaand aan het officiele gedeelte, de
Muntstraat opliep, kwam ze in de Grote Staat de harmonie tegen en ze
konden niet nalaten om tegen en door elkaar heen te spelen.

Het einde
Midden jaren dertig kwam er echter een einde aan de activiteiten van de
fanfare St.- Joseph. De laatst gevonden correspondentie is van 27 juli
1934. Het is een antwoord van de burgemeester van Rijckholt aan de
commissaris van de koningin en heeft betrekking op een te houden
concert in Rijckholt.
De reden dat de fanfare is opgehouden te bestaan, is vermoedelijk te
wijten aan de toenmalige slechte economische toestand. Het zou de
fanfare aan voldoende financiele middelen hebben ontbroken om de club
draaiende te houden en nieuwe instrumenten aan te schaffen.

Het einde van de fanfare betekende echter niet dat de rebellen hun strijd
tegen de burgemeester staakten. Het is opmerkelijk dat veel oud-leden
zich in de daaropvolgende jaren, vermoedelijk vanwege de rancune tegen
burgemeester Spauwen, ook op politiek gebied hebben afgezet tegen het
reguliere bestuur. Pas nadat de Tweede Wereldoorlog in 1941 een einde
had gemaakt aan het burgemeesterschap van Hubert Spauwen, kwam
een einde aan de strijd tegen hem. Hij overleed in 1943.
De echte fanfaremannen bleven hun verdere leven trouw aan "de
groep". Als ze elkaar tegenkwamen werden steeds opnieuw herinnerin-
gen aan de fanfare opgehaald. Toen Lyjo Kalleberg (van Caldenborgh)
vele jaren later erg ziek was en Zjeng Damzo hem opzocht en vroeg hoe
het met hem ging, antwoordde hij: "Zjeng, es ich 't lestig heb, deenk ich
aon de famfaar."

Tekst: Leon Olislagers en Jo Purnot
Tekeningen: Harry Huveneers
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Natuur

Regenwaterbuffers

Dit jaar hebben we weer eens aan den lijve kunnen ondervinden waartoe
overvloedige regenval in staat is. De natuurlijke ligging van Gronsveld en
Rijckholt vormt als het ware een barriere tussen het plateau van
Eckelrade - St. Geertruid en het lager gelegen Maasdal. De diverse
grubben in het Savelsbos zorgen al eeuwen voor afvoer van het overtol-
lige water van het plateau. Onze voorouders hebben daar ongetwijfeld
ook regelmatig overlast van ondervonden. Om die overlast tot een mini-
mum te beperken ging men noodgedwongen met respect om met de
wetten van de natuur. Water stroomt nu eenmaal naar beneden en als er
veel water is, stroomt het hard naar beneden en voert dan veel grind en
modder met zich mee. Dan kun je twee dingen doen om overlast zoveel
mogelijk te beperken: of water de ruimte geven om ongehinderd door te
stromen, of water in de hoger gelegen delen vasthouden door middel van
graften, houtwallen en grasbanen. (Een graft is een steil walletje in een
helling, begroeid met struikgewas ter bestrijding van erosie.)
Onze voorouders hebben dit tot voor kort eeuwenlang zo gedaan. Op de
hellingen ontstond zo een prachtig coulisselandschap. Eind vorige eeuw
kwam agrarisch Nederland tot het besef dat de rentabiliteit van al die
kleine versnipperde percelen omhoog moest en er volgde de ene na de
andere ruilverkaveling. Grootschalig en verlost van alle obstakels moest
het agrarisch landschap worden!
Tegelijkertijd werd er van overheidswege flunk geknibbeld aan de ruimte
die stromend water had. Bij de aanleg of reconstructie van wegen werd
te vaak verondersteld dat overtollige neerslag via het riool afgevoerd kon
worden en zo verdween de ene na de andere "duiker" die tot dan het
regenwater onder het wegennet door afvoerden naar het lager gelegen
Maasdal.
Wat elders in Zuid-Limburg gebeurde, gebeurde ook in Gronsveld en
Rijckholt. Ook her verdwenen graften en houtwallen, zij het in beperkte
mate. De "opschoning" van het agrarische landschap op het plateau was
echter aanzienlijk en zorgde voor een nadelig effect op de waterafvoer in
onze dorpen. Enerzijds komt er bij een hevige hoosbui meer regenwater
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door de grubben op ons af en anderzijds bevat dit regenwater door de
optredende erosie op het plateau veel leem en grind.
Het rioleringsstelsel krijgt de hoeveelheid water niet verwerkt en boven-
dien raken de kolken en inlooproosters binnen de kortste keren verstopt
door leem en meegevoerde begroeiing. Het gevolg is een enorme water-
overlast voor de bewoners en de bedrijven die gelegen zijn aan zo'n
watervoerende weg.
We herinneren ons allemaal nog wel die hevige onweersbuien op Konin-
ginnedag 2004. Deze hidden meer dan een uur aan, de hagelstenen
waren zo groot als knikkers en het verkeer op de A2 kwam volledig tot
stilstand. Enkele dagen eerder had een hoer uit St.-Geertruid op zijn
akker bovenaan de Sjoen Grob aardappels gepoot. Veel van het poot-
materiaal was een dag later terug te vinden op en naast de wegen in
Rijckholt! Datzelfde jaar werd Zuid-Limburg nog enkele keren getroffen
door hevig noodweer. Voor overheden en waterschap was dit mede
aanleiding om vaart te maken met de uitvoering van de plannen voor een
optimaal waterbeheer.

Tot dan had het Waterschap Roer en Overmaas in het Zuid-Limburgse
heuvelland al ongeveer 200 regenwaterbuffers aangelegd waarmee men
trachtte de oude toestand van voor de ruilverkavelingen enigszins te
herstellen. De primaire functie van zo'n regenwaterbuffer is het tijdelijk
opvangen van overvloedig regenwater en het vervolgens gedoseerd laten
afvloeien. Daarmee wordt wateroverlast voor bewoners en bedrijven
tegengegaan en wordt ernstige erosie van het landschap voorkomen.

Voortschrijdend inzicht leidde ertoe dat het aantal regenwaterbuffers niet
toereikend was en dat het aanleggen van die buffers alleen onvoldoende
was. Het verminderen van de hoeveelheid oppervlakkig afstromend
water en bodemerosie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het
waterschap heeft zijn verantwoordelijkheid in de vorm van aanleg, be-
heer en onderhoud van regenwaterbuffers. De gemeenten hebben een
verantwoordelijkheid voor het oplossen van knelpunten op kleinere
schaal. Deze knelpunten houden vaak verband met plaatselijke water-
overlast en problemen met de gemeentelijke infrastructuur. Ook de
verantwoordelijkheid van de landbouw wordt onderkend. Ontangs zijn
tussen Provincie Limburg, het waterschap en de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond afspraken gemaakt dat agrariers op hun akkers maatrege-
len nemen om wateroverlast en erosie tegen te gaan. Het gaat dan om
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het anders bewerken van grond, waarbij de grond niet wordt omgekeerd
(geploegd) en het in de winter en het voorjaar bedekken van de bodem
met een wintergraan of groenbemester. Voor het stimuleren van de niet-
kerende grondbewerking hebben het waterschap en de provincie de
komende vijf jaren 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ook worden weer
grasbanen, graften, houtwallen en groenstroken aangelegd en wordt het
aantal regenwaterbuffers uitgebreid tot ongeveer 300 stuks.
Voor Gronsveld en Rijckholt betekent dit concreet dat het waterschap dit
voorjaar is begonnen met de aanleg van een viertal regenwaterbuffers.
Om de overlast in de Duijsterstraat en de Rijksweg te verminderen, legt
het waterschap momenteel aan de Duijsterstraat een buffer aan. Om de
overlast aan de Romboutsweg, Dommelweg en Voerenweg te verminde-
ren is de aanleg van drie buffers inmiddels gerealiseerd.
Bij de aanleg van deze buffers heeft het waterschap zoveel mogelijk
rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen in het waterbeheer ten
gevolge van zwaardere buien. Een voorbeeld van deze ontwikkelingen is
het opvangen en infiltreren van regenwater op akkers door nieuwe
bewerkingsmethoden. Ook worden de buffers qua vorm zo landschappe-

Regenwaterbuffer aan de Romboutsweg.
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lijk mogelijk ingepast. Waar mogelijk wordt vervolgens door aanplant van
bomen, hagen en struwelen gezorgd voor een goede landschappelijke
aankleding. Met betrekking tot deze vier buffers kreeg ik van Denise
Katzschner, medewerkster Openbare Werken van de Gemeente Eijsder.,
de volgende aanvullende informatie:

Regenwaterbuffer Duijs terstraat
Inhoud 800 m3. De leegloop van de buffer wordt op de Duijsterstraat
gezet en om het water vervolgens op de riolering te kunnen aansluiten
wordt een opvangsloot gerealiseerd.

Regenwaterbuffer Romboutsweg
Inhoud 9300 m3. De leegloop van deze buffer is op de Romboutsweg
gezet. Ter hoogte van de boerderij wordt het water een kolk ingeleid.

Regenwaterbuffers Dommelweg Voerenweg
Inhoud 840 m3, respectievelijk 3700 m3. De leegloop van deze buffers
wordt via de Herkenradergrub, die benedenstrooms de buffer een zoge-

Regenwaterbuffer met goot aan de Voerenweg.
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heten weg-watergang is, tot aan het voormalige milieupark en de berm-
sloot langs de autosnelweg A2 naar een waterkwantiteitsbuffer van
Rijkswaterstaat geleid. Om het water via de bermsloot naar de
kwantiteitsbuffer te leiden is de watergang verdiept. De spindel (stel-
schroef) van de uitstroomconstructie wordt zo ingesteld dat de buffer
binnen 24 uur leeg is en zodoende weer gereed is om een eventueel
volgende bui te bufferen.
Met uitzondering van de buffer aan de Duijsterstraat zijn de overige 3
buffers gelegen in een waterwingebied. Binnen deze status mag in de
buffer geen water naar de ondergrond verdwijnen. De provincie heeft in
overleg met Waterleiding Maatschappij Limburg om deze reden voorge-
schreven om folie in de ondergrond toe te passen.
Omdat dit bij de buffer aan de Voerenweg technisch niet mogelijk bleek,
is daar gekozen voor de aanleg van een betonnen goot. Deze goot houdt
het water, dat afkomstig is van de Voerenweg, gescheiden van het water
dat afkomstig is vanuit het Savelsbos. Dit laatste wordt geacht schoon
regenwater te zijn en mag ter plekke wel naar de ondergrond verdwijnen.
De buffers zullen worden onderhouden middels begrazing van schapen of
koeien.
Tot zover de theorie en de verkregen informatie van de Gemeente
Eijsden.

Wateroverlast ten gevolge van uitstroom op de Romboutsweg
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De regenwaterbuffers in de praktijk
De drie buffers die gereed zijn, hebben de voorbije maanden hun nut
ruimschoots bewezen. De buffers hebben ervoor gezorgd dat de besivo-
ners en bedrijven in het uitstroomgebied gevrijwaard bleven van modder-
stromen. Het overtollige water verzamelde zich keurig in de buffers. De
spindel van de buffer aan de Romboutsweg bleek echter te zuinig afge-
steld waardoor de uitstroom veel langer duurde dan de geplande 24 uur.
De grote hoeveelheid water die via de Sjoen Grob en Sjteibrik de buffer
aan de Romboutsweg instroomt en de geplande uitstroom binnen 24 uur,
zorgt echter alsnog voor ernstige wateroverlast. De uitstroom moet
daarom alsnog beperkt worden, wat weer als nadeel heeft dat de Rom-
boutsweg gedurende meerdere dagen en soms weken verandert in een
brede modderbaan. Het aanleggen van een goot aan een zijde van de
Romboutsweg zou een oplossing kunnen zijn. Vreemd dat hierover bij het
ontwerp niet is stilgestaan.
Wat eveneens vreemd is, is de gekozen manier van water afvoeren. Het
water dat bij de boerderij van de familie Roosen de kolken wordt inge-
leid, verdwijnt rechtstreeks in de riolering. Riolering is primair bedoeld
voor afvoer van huishoudelijk afvalwater en afvoer van sanitaire voorzie-
ningen. Dit rioolwater wordt naar de rioolwaterzuiveringinrichting ge-
sluisd. Die zuivert het afvalwater en loost het vervolgens op een kanaal,
beek of rivier. Het apart houden van regenwater voorkomt dat relatief
schoon regenwater zich in de riolering mengt met vies afvalwater. De
laatste jaren is het beleid van de overheid nadrukkelijk gericht op het
verminderen van regenwater in het riool. En toch 9

De regenwaterbuffer aan de Duijsterstraat had eveneens al van beteke-
nis kunnen zijn, ware het niet dat de vondst van crematie- en leemresten
uit de late ijzertijd tijdige oplevering in de weg stond. Tijdens de
ontgravingen trof men deze resten aan, evenals een drietal greppels, een
gracht, resten die duidden op de aanwezigheid van een oven en resten
van paalkuilen. Ook zijn er bewerkte vuurstenen uit de prehistorische tijd
gevonden. Door de vertraging in de aanleg van deze buffer is er ten
gevolge van de buien van eind juli en begin augustus nog enkele keren
flinke wateroverlast ontstaan bij bakkerij Van de Weerdt. Dit bedrijf
krijgt bij ongestoorde afstroom in de Duijsterstraat de voile lading tegen
de voorgevel en de toegangspoort en heeft de grootste moeite het regen-
water buiten te houden. lets wat overigens niet altijd lukt met alle gevol-
gen van dien.
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Ecologische meerwaarde
Behalve het bufferen van overtollig regenwater en daarmee het voorko-
men van overlast kunnen de waterbuffers door een goede landschappe-
lijke aankleding en een goed beheer waardevol zijn in ecologisch opzicht.
Er kunnen waardevolle biotopen ontstaan voor diverse soorten libellen en
amfibieen. Ook voor veel soorten vogels zijn deze buffers van belang.
Waar water is, is voedsel. Deze zomer zijn al enkele keren witgatjes in
de buffers waargenomen. Het witgatje is een waadvogel of steltloper die
zijn voedsel zoekt in laagstaand zoet water. Het witgatje broedt in Oost-
Europa en trekt al vroeg in het jaar via West-Europa naar het zuiden.
Een klein aantal doet tijdens de trek ook Nederland aan en dan is het
toch een prachtig beeld als je ze in een dergelijke kersverse buffer
aantreft. Maar dichter bij huis zijn het ook de zwaluwen die profiteren
van de nieuwe buffers. Het viel op dat ze steeds in grote aantallen boven
het stilstaande water op jacht zijn naar allerlei vliegende insecten. En er
is nu steeds een onbeperkte voorraad natte teem ter beschikking geko-
men waarmee ze snel en gemakkelijk hun nesten kunnen bouwen.

Wateroverlast op de Voerenweg. Rechts " 't Kepelke".
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Is het watersehap nu klaar?
Na oplevering van de vier regenwaterbuffers zal bij hevig noodweer de
water- en modderoverlast in Gronsveld en Rijckholt flink afnemen. Toch
resteert er nog een verlanglijstje:

Zoals al eerder hierboven vermeld; om de functie weg-watergang te
vervullen, zal in de Romboutsweg een goot worden aangelegd.
Eenzelfde voorziening verdient de Grob, die het regenwater van de
Daor loost op de regenwaterbuffer in het Vroendaal.
Benedenstrooms van de Sjecheldergrob zijn geen voorzieningen getrof
fen. Daardoor ontstaat keer op keer modderoverlast op de Voerenweg,
nabij "t kepelke".
En tenslotte, regenwater hoort niet thuis in het riool maar in de natuur!

Hub. Reumers

Henkeput in ere hersteld

"Het Savelsbos kent een bijzondere ondergrond met een lange gebruiks-
geschiedenis. De landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische
waardering voor dit ca. 250 ha groot aaneengesloten bos en natuurgebied
mag dan ook rekenen op een hoge publiekswaardering. Als zodanig
vormt het Savelsbos een kroonjuweel van het Nationaal Landschap Zuid-
Limburg.

Hekwerk is "Made in Gronsveld".
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De gemeenten Margraten en Eijsden, de Stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen Limburg (IKL), de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschappen en Monumenten (R ACM) en Staatsbosbeheer\
hebben zich als partners ingezet voor een verbeterde presentatie en \een
veilige "ontsluiting" van de Henkeput.
Graag willen wij samen met u een wandeling maken naar de Henkeput
om het resultaat van dit groeveherstelproject te vieren."

Aldus de tekst op de uitnodiging die wij van het Districtshoofd Staatsbos-
beheer Limburg, de beer Leo Cleiren, mochten ontvangen.

Op woensdag 18 juni is gevierd dat het groeveherstelproject aan het
archeologische rijksmonument "Henkeput" is afgerond. Het oude hek-
werk rondom de gevaarlijke schacht is verwijderd en vervangen door een
veel stevigere en zware ijzeren constructie waarbij de dragers van het
hekwerk zo zijn geplaatst dat het archeologische bodemarchief is behou-
den. Hierbij is een zwevende inloopopening aan het hekwerk geconstru-
eerd waardoor bezoekers nu letterlijk haast boven de schacht zweven om
zo de diepte van de put te kunnen ervaren.
De Henkeput is 12 meter diep. De totale kosten van het herstelproject
bedragen ruim 30.000. Dit is gefinancierd in het kader van Platteland in
Uitvoering en valt onder de gebiedscommissie Maastricht en Mergelland.

Wethouder Armand Opreij van de gemeente Margraten had de eer de
openingshandeling te verrichten. Na een enthousiaste speech onthulde hij
het informatiepaneel en droeg daarmee het project over aan Staatsbos-
beheer en dus aan alle toekomstige bezoekers.

Hub. Reumers
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Foto

1937. Piet en Gus van den Boom (van Zjeng van Berke).

121



R
-.

.)
16

 m
aa

rt
 2

00
8.

 S
C

G
-1

 e
er

st
e 

ka
m

pi
oe

n 
va

n 
N

ed
er

la
nd

 in
 h

et
 s

ei
zo

en
 2

00
7/

20
08

 e
n 

ge
pr

om
ov

ee
rd

na
ar

 d
e 

4e
 k

la
ss

e.

1 
A

rm
an

d 
va

n 
M

oo
k,

2 
S

te
f S

ou
da

nt
,3

 J
oe

p 
B

is
ch

of
f,4

 K
ev

in
 v

an
 D

uu
rli

ng
,5

 M
ai

ke
l W

ol
fs

, 6
 A

rie
 v

an
 S

ta
ve

re
n,

7 
B

as
va

n 
S

oe
rla

nd
,8

 R
ob

bi
e 

G
or

is
se

n,
9 

R
al

ph
 B

oo
st

en
,1

0
Je

an
-P

au
l B

ro
er

s,
11

 J
oh

n 
W

ol
fs

, 1
2 

Ja
n 

La
um

en
,1

3 
? 

S
m

ee
ts

,1
4

T
on

 N
ul

en
s,

15
 A

nd
re

 v
an

 d
e 

B
oo

m
, 1

6 
D

en
ni

s 
C

an
s,

 1
7 

T
he

o 
va

n 
de

 W
ee

rd
t,1

8 
M

ic
ha

el
 D

ew
ar

t ,
19

 T
ho

m
as

 H
ou

te
n,

20
E

 R
oy

 B
oo

tz
, 2

1 
Ji

vi
 L

au
m

en
, 2

2 
X

av
i L

au
m

en
,2

3 
D

en
ni

s 
C

ol
lij

n,
24

 K
ar

im
 S

m
ee

ts
,2

5 
T

im
o 

B
is

ch
of

f.



124

Kaarten in het café op camavalszondag. Zjef van de Weerdt, Jean
Houten, Piet van Oostrom, Jean Caelen.

111111111W_ _

1962. Rijksweg Rijckholt. Guy Prikken, toen al gek op auto's.

Gezien

Deze binnenplaats stond al lang op mijn verlanglijstje, maar omdat er veel
gerestaureerd werd, stelde ik het beschrijven van deze `aaterom' steeds
uit. Ingrid Haest en Paul Hofman hebben er op Rijksweg 38 een juweel-
tje van gemaakt. De kroon op hun werk is wel de verbouwing van de
schuur tot woonkamer. De linkerzijde onder de poort, duidelijk te zien op
de foto, werd in zijn geheel bij het woonhuis getrokken. Door de twee
dubbele deuren in de achtergevel, twee grote ramen in het dak en de
grote ramen in de hoek bij de poortingang heb je contact met de "koer"
en de achtertuin. Dit alles geeft een prachtig ruimtelijk effect. Ingrid en
Paul wonen hier vanaf december 1999 met hun kinderen Bart en Zelie.
Zij woonden al twee jaar in Gronsveld, iets verderop, Rijksweg 42.

Toen Paul op een dag over de Rijksweg fietste, zag hij dat er een bord
`te koop' op Rijksweg 38 werd gehangen. Binnen een uur kon de make-
laar het bord alweer verwijderen omdat toen al de handtekeningen van
Ingrid en Paul onder de voorlopige koopakte stonden. Achteraf bleken er
meer gegadigden: het huis had die dag wel drie tot vier keer verkocht
kunnen worden. De boerderij werd gekocht van Jose Curfs en Piet
Houten. Voordat Ingrid en Paul er konden intrekken, werd er letterlijk en
figuurlijk nog bijna met in het eten gegooid. Door een defect aan de
diepvriezer ontstond er brand in de bijkeuken. In de dakspanten zijn nog
zwarte plekken te zien van deze brand. Als er toen niet snel door omwo-
nenden was ingegrepen dan had Gronsveld na de grote brand in 1895
weer de voorpagina gehaald. In december 1999 konden Ingrid en Paul de
woning betrekken.

Een vorige bewoner had Maastricht hoog in het vaandel staan, getuige de
twee glas-in-loodraampjes: een raampje boven de poort op de "koer" met
een afbeelding van het pater Vinktorentje en een raampje met de ster
van Maastricht in de zuidgevel. Kort samengevat hebben Ingrid en Paul

125



de laatste acht jaar de volgende aanpassingen aan het huis gedaan: een
nieuw dak op de stallen gelegd, de voorgevel opnieuw gevoegd met een
mergelvoeg, een gedeelte van de grote schuur omgetoverd tot woorlIca-
mer, de gang opnieuw betegeld, de binnenplaats opnieuw bestraat, de
riolering vernieuwd, de bijkeuken bij de keuken getrokken.
Tijdens het opbreken van de tegelvloer in de gang stuitte men op een
mergelgewelf van een oude kelder. De ingang van deze kelder is niet
gevonden. Een gewelfde kelder is bewaard gebleven: de oude ingang is
nog duidelijk te zien. De nieuwe ingang bevindt zich in de keuken.
Ingrid en Paul hebben nog meer bouwplannen maar voorlopig willen zij
het even rustig aan doen.

Paul werkt als radioloog bij het Maastrichts Universitair Medisch Cen-
trum en Ingrid is docent Verpleging bij het Areuscollege te Heerlen. Een
leuke anekdote is wel dat tijdens het bestraten van de "koer" een werk-
nemer met een defecte radio naar Paul toekwam met de vraag of hij er
niet even naar wilde kijken. Aan hun enthousiasme te horen willen Ingrid
en Paul hun woning nooit meer opgeven. Aan datzelfde enthousiasme is
het te danken dat voor Groeselt een pareltje behouden blijft.

Als je over pareltjes spreekt dan zal bovenstaande `aaterom' zeker als
topper mogen worden aangemerkt.

Sjef Cans
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Streekmuseum

Groete Broonk
Gronsveld heeft een prachtige Grote Bronk gevierd. Ook het Meisteken
werd een grandioos feest voor vele dorpsgenoten. De tocht door het dorp
met de prachtig versierde koninginnewagen was een van de hoogtepun-
ten van deze dag. De wagen is inmiddels weer gestald bij Marieke
Dupont-Thomma en wacht daar weer vier jaar op de volgende koningin
en haar hofdames.

Sjpuill en Zaank
Op zondag 22 juni 2008 werd op kasteel Rijckholt een antiek- en rommel-
markt georganiseerd door de supportersclub van onze harmonie. De
sectie Kemedie trad daarbij op met liederen uit haar theaterspelen
"Sjpuill en Zaank" en "Ken d'r lion nog?". De sectie Streekmuseum
leverde het decor: een oogstwagen en verschillende attributen. Onder het
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zingen van het lied "W&ke op 't laand" barstte bij de strofe: "Oonwer
aon de Hel" een heus onweer los. Dat kon echter de pret van de acteurs
en het publiek niet drukken.

Fuchsia-tentoonstelling
Bij kasteel Eijsden werd in het weekend van 18 en 19 juli een fuchsia-
tentoonstelling georganiseerd door de Harmonic Sainte Cecile (de roej).
De sectie streekmuseum was gevraagd om wagens en attributen te
leveren ter aankleding van deze expositie. Ondanks dat het weer niet
helemaal wilde meewerken, leverde de combinatie van de prachtige
bloemen en de materialen van onze stichting fraaie plaatjes op.

Raadsel
De opgave uit ons vorig nummer was niet gemakkelijk. Er zijn enkele
reacties binnengekomen van lezers doch niemand herkende in de foto
een hondenkar (honsker). De Gronsveldse zegswijze die hier bij past
luidt: De sjoon zien mich 'n honsker te groet.
We kunnen dan ook deze keer geen prijs uitdelen. Dat weerhoudt ons er
niet van de volgende opgave toch weer moeilijk te maken. Het gezegde
bij het onderstaande voorwerp is niet alledaags. Welk Gronsvelds ge-
zegde hoort bij dit voorwerp. Oplossingen sturen naar Frans van de
Weerdt, Rijksweg 153, 6247 AD in Gronsveld of mailen naar
fransvandeweerdt@home.nl.

Ook nu mag de inzender van de juiste oplossing iemand blij maken met
een jaarabonnement op ons periodiek. Bij meerdere juiste oplossingen
wordt geloot.

Sectie Streekmuseum
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Van aal
en nog.

De Grote Onbekende Foto

Onlangs kregen we van Gidia Heijnen-Dassen bericht dat zij bij het
doorspitten van de stukken die ze van haar oom Sjarel Jaspars had
geerfd de `onbekende' foto uit ons vorige nummer tegenkwam met het
onderschrift "75 jaar Harmonie-I910". Ook vond zij een exemplaar van
de "Officieele Feestgids" uitgegeven bij dit jubileum.

In deze feestgids zien we dat de harmonie dit feest groots heeft aange-
pakt: drie opeenvolgende zondagen: feestavonden, concerten en een
internationaal muziekconcours. En meteen geeft deze feestgids antwoord
op de verschillende vragen die wij bij deze foto hadden:

- De ruiters en de koets:
De feestgids vermeldt: `Zondag 12.00 uur aan het station: Ontvangst van
de jury in rijtuigen, begeleid door de Eerewacht'. Deze "Eerewacht"
bestond uit 16 ruiters onder leiding van een commandant en een vaan-
drig. Ze zijn alle 18 met naam in de feestgids vermeld. Het waren dus
geen leden van de schutterij maar van de harmonie.

- Het gemeentehuis is versierd:
De harmonie gebruikte dit toen als repetitieruimte. De harmoniezaal
werd pas in 1911 gebouwd.

- De dames in het zwart-wit:
Vermoedelijk een steuncomite dat de feestgids verkocht en wellicht ook
obligaties voor de nieuw te bouwen harmoniezaal.

In een volgend nummer kom ik uitgebreid op deze foto en de feestgids
terug.

Frans Bernards
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Marie Pleumeekers

Een aantal weken geleden vernam ik dat twee neefjes van Bisschop
Willigers het plan hadden opgevat om hem in Oeganda een bezoek te
brengen. Ook zij wilden wel eens zien onder welke omstandigheden hun
heeroom al die jaren daar al werkt.

Mijn eerste gedachte hierbij was: geweldig wat deze twee jongens
ondernemen. En dat is ook wel zo, ware het niet dat een vakantiereis
naar Afrika in deze tijd de gewoonste zaak van de wereld is. Jong en oud
reist tegenwoordig de hele wereld rond. Backpacken in Nieuw-Zeeland,
mystiek snuiven in Zuidoost-Azie en met trein en/of bus van noord naar
zuid door Zuid-Amerika.
Het lijken allemaal hele ondernemingen, maar voor velen zijn het gewone
vakantie-uitstapjes geworden.

Toch was dit eens anders en die tijd ligt niet zo ver achter ons. In het
begin van de vorige eeuw vertrokken jonge mannen en vrouwen de wijde
wereld in met veelal voor hen nog onbekende bestemmingen. Niet dat ze
niet wisten waar naartoe, maar ze hadden zeker bij zo'n eerste reis geen
enkel idee van wat ze zouden aantreffen. Ze vertrokken met een
missionaire opdracht naar bestemmingen in Afrika of Zuidpost-Azie.
We zouden deze enthousiaste en gedreven mensen tekort doen als we er
vanuit gingen dat hun missiewerk het enige was waarmee ze bezig
waren. De mensen die ze in de missies aantroffen leefden voor onze
begrippen in primitieve omstandigheden. Er was dus ook en vooral veel
werk te verrichten in met name het onderwijs en de gezondheidszorg.
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We kennen ze waarschijnlijk allemaal of hebben wel eens van hen ge-
hoord. Enkele dorpsgenoten die in de missie werkzaam waren of nog zijn:
Pere Ange Willigers en zuster Lies Dassen, beide in Indo-China, Mgr.
Willigers nog steeds in Oeganda, Toussaint Goessens in de Belgische
Congo en tenslotte Marie Pleumeeckers, een zus van mijn grootmoeder
Tineke Roosen en de hoofdpersoon in dit artikel.

Wij als neefjes en nichtjes noemden haar Taant Marie de non. In het
begin zagen we haar alleen op foto's. Foto's van een jong meisje bij haar
intreden en foto's van een lange, in het zwart geklede non die met een
strenge blik onder haar strakke kap uitkeek. En ineens was ze in levende
lijve in Gronsveld, terug uit Congo. Voor het eerst sinds vele jaren kwam
ze op vakantie. Voor ons kinderen was dat verkeerd om, want met
vakantie ging je juist van huis weg. Wat wij niet begrepen, was dat zij
haar thuis verruild had voor een ander thuis in Congo.

Marie was een van de negen kinderen van Willem Pleumeekers en
Katrien Spronck. Zij hadden een kleine boerderij: een gemengd bedrijf en
ze teelden fruit. Het geboortehuis van Marie en nog vele jaren het woon-
huis van haar zus Jes, is het huidige woonhuis van Nico van de Weerdt,

Mane met haar vader en moeder by hear installatie.
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Rijksweg 40. Tineke, Marie en Jes hadden zes broers: Nicola, Ber, Zjef,
Zjeng, Pierre en Fons. De laatste werd priester en werkte jaren als
docent en rector in het Belgisch onderwijs. De andere zoons kozen alle
voor een baan bij de staatsmijnen met uitzondering van Nicola. Hij han-
delde in groenten en fruit. Jes bleef bij haar moeder wonen.

Marie werd geboren op 28 juni 1902. Ze was de derde in de rij van
negen. In die tijd was men bezig met de wederopbouw van de boerde-
rijen na de grote brand van 1895. Ze bracht haar jeugdjaren voornamelijk
door op dit stukje Rijksweg. Marie bezocht de lagere school in
Gronsveld. Het was een klein onopvallend meisje. In die tijd werd de
school geleid door de meesters Bartholomeus en Baggen. Na de lagere
school ging ze werken bij haar ouders op de boerderij. Maar kennelijk
trok het kloosterleven, waarover ze had gehoord in de godsdienstlessen,
haar meer dan een leven op de boerderij, want op enig moment vertelde
ze haar moeder dat ze non wilde worden. Haar ouders waren diep
gelovig. Ze waren dan ook blij dat hun dochter roeping had. loch waren
er nog een aantal momenten waarop zij Marie voorzichtig wezen op de
consequenties van haar keuze.

1926. Eerste vertrek naar Congo, afscheid van de familie.

133



Mir

Marie ging het klooster in maar kwam een jaar later plotseling terug. Ze
zag het kennelijk niet meer zitten.
Na enige tijd tot rust te zijn gekomen en de zaken nog eens goed te
hebben overdacht, besloot ze toch om terug te keren naar het klooster in
Voeren. Vrij snel daarna legde Marie haar gelofte af en ze ging verder
door het leven als Mere Dominica. Haar dagtaak was het verzorgen van
zieken en bejaarden, zowel binnen als buiten het klooster.
Niet veel later, toen Marie weer eens op bezoek was in Gronsveld,
vertelde zij haar ouders dat ze zou worden uitgezonden naar Congo. Op
24-jarige leeftijd vertrok Mere Dominica vanuit de haven van Antwerpen,
uitgezwaaid door de hele familie, naar Congo. Moeder Katrien nam met
veel pijn in het hart afscheid van haar dochter. Ze had geen idee in wat
voor een wereld haar dochter terecht zou komen, maar wist wel dat ze
haar jaren niet meer zou zien.

Marie maakte op de boot al snel kennis met die andere wereld. Op de
boot ontmoette ze naast militairen en ondernemers ook mensen die hun
geluk gingen zoeken in het rijke Congo. In brieven aan haar ouders liet ze
hen kennis maken met die onbekende wereld. In Congo aangekomen
nam ze haar taak als verzorgende weer op en ze ging werken in de daar
al gevestigde ziekenhuizen.

Marie in Congo.
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Voor de eerste keer met verlof, ontvangst door familie.

In de hoofdstad Leopoldville was het een en al bedrijvigheid. De Belgen
was er alles aan gelegen om van Congo een modelkolonie te maken. De
religieuzen kregen dan ook de opdracht om naast bun missionaire werk
veel energie te steken in zorg en onderwijs.
Marie trok ook het binnenland in en maakte daar pas edit kennis met het
Afrikaanse leven. Congo werd haar thuis. En de keren dat ze in
Gronsveld was, duurde dit verblijf haar te lang. Dit tot verdriet van haar
ouders. Marie vertelde met veel liefde over haar werk in het mooie
Congo.

Toch had het leven in Congo ook zijn keerzijde. Marie zag dat jarenlange
uitbuiting had geleid tot wantrouwen en onvrede bij de plaatselijke bevol-
king. Die keren dat ze op vakantie was in Gronsveld praatte ze hier ook
over en sprak haar bezorgdheid hierover uit. "Meh Slivvenhier welt dat
ich dao been en zorg vuur m'n zei ze dan.
Die `16i' waren de inlandse kloosterlingen die ze zelf opleidde. Ze was er
van overtuigd dat haar werk eens zou moeten worden overgenomen door
de Congolezen zelf.
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Familieportret bij de gouden bruiloft van Willem en Katrien Staand tan r.
Zjef, Sjeng, Tineke, Ber, Jes, Colla, Pierre. Zittend vin.r Marie, Willem,
Katrien, Fons.

Het leven was niet altijd even makkelijk en regelmatig kwam zij te verke-
ren in hachelijke situaties, maar ze had een rotsvast vertrouwen in God
en was ervan overtuigd dat Hij haar in al die situaties zou bijstaan. Een
ding was zeker: ze moet een goede beschermengel hebben gehad, want
ze is regelmatig ontsnapt aan gevaarlijke situaties.

De jaren verstreken en Marie werd benoemd tot moeder-overste van
haar opleidingsklooster. In de jaren vijftig ontstond ook in Belgie het
besef dat Congo zelfstandig moest worden. Er kwam steeds meer verzet
tegen het Belgische bewind en in 1960 werd de onathankelijkheid uitge-
roepen. Tegelijkertijd werd de houding tegenover de blanken steeds
vijandiger. Omdat de religieuze blanken goede contacten met de inlanders
hadden, werden zij aanvankelijk ontzien. Marie gaf in haar brieven aan
dat men zich niet ongerust hoefde te maken. Ze werd beschermd door le
bon Dieu maar ook door de goede mensen om haar heen. Ze dacht
Afrikaans en ze was Afrikaans.
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Marie, Jes, Katrien.

Ondertussen werd de sfeer in Congo grimmiger. De familie in Gronsveld
hoorde maandenlang niks van Marie en maakte zich ongerust. Het enige
wat men hoorde waren de nieuwsberichten op de BRT en die stelden hen
niet gerust. Veel Belgische burgers ontvluchtten Congo, vaak met behulp
van de Belgische mariniers. Zo kwam ook de dag dat Marie gedwongen
werd het land te verlaten. Rondom het dorp waar ze woonde vonden
regelmatig gevechten plaats waarbij niemand werd ontzien. Marie kreeg
opdracht het land onmiddellijk te verlaten. Deed zij dit niet dan stond men
niet in voor haar veiligheid. Marie, koppig en vol vertrouwen in de men-
sen om haar heen, vond dat ze bij hen moest blijven.

Uiteindelijk gaven opstandelingen die haar goed gezind waren, haar eerst
vriendelijk, daarna dwingend de raad om te vertrekken. Marie had een
eis. Ze wilde een veertiental jonge novicen meenemen naar Belgie, want
ze vreesde voor hun leven. Men ging akkoord en Marie verliet met pijn in
het hart haar post. Belgische militairen begeleidden haar naar het vlieg-
veld. Twee dagen later arriveerde ze in een militair vliegtuig op
Melsbroek, samen met veertien jonge nonnetjes. Het enige wat ze nog
bezat was het witte habijt dat zij op dat moment droeg. Ze werd opge-
wacht door haar hele familie.
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Marie stond niet al te lang stil bij wat haar overkomen was. Het was
Gods wil. Ze pakte de draad weer op en ging na enkele weken weer aan
het werk als verzorgende in een tehuis voor bejaarde en zieke geestelij-
ken in Voeren. Ondanks de pijnlijke gebeurtenissen die tot haar gedwon-
gen vertrek leidden, bewaarde zij voor Congo een warm plekje in haar
hart. Marie stierf op 8 7-jarige leeftijd in het klooster in Voeren.

Toon van Baal
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Rectificatie
Vorig nurnmer, pagina 62, schoolreisje naar Schiphol. Martha Mares moet
zijn Els Caelen. Lyke Dodemont maakte ons hierop attent.
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