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RECTIFICATIES (GRUELES 4e jaargang, nummer 4)

Goonstignoon (blz. 5) moet zijn: Goonstigenoon (met dank aan
Ber Berchmans).
Maria Thelen (blz 28) is dezelfde als Marieke Purnot
(Sligchers) (blz. 19). Ze is onder die drie namen bekend.
Bij navraag bleek: Thelen de naam van haar moeder, Purnot de
naam van haar vader, Sligchers de naam van haar man.
Zjeng Roosen (blz. 17, nr 39) moet zijn: Harry Roosen.

flij de voorpagina

Grote Bronk 1953: v.l.n.r. Julien Hayen, Noel Hayen,
Zjir Doyen, Zjo Wiche, Drik Bouchoms, Fer Schrijnemaekers.

secretariaat: Rijksweg 92, 6247 AK Gronsveld, tel. 04408-2880/1575.
Rabobank Gronsveld rek. nr. 11.75.15.000. Postgiro 2535375.
Abonnementsprijs f 17,50 per jaar, losse nummers f 5,00.
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Voorwoord redaktie

U heeft een zeer lijvig nummer van Grueles in uw handen,
maar liefst 64 pagina's. Het is het eerste nummer van ons
tijdschrift dat volledig gewijd is aan de "Groete Broonk".
Het is bekend dat de "Groete Broonk" in het leven van
de Gronsveldenaar een zeer belangrijke plaats inneemt.
Dat betekent echter niet dat iedere Gronsveldenaar alles
over de Bronk weet, ook al doet hij iedere vier jaar met
alle feestelijkheden mee.
De onderwerpen in dit nummer zijn velerlei, want er komt
heel wat kijken voordat het Bronk is, en voordat het Bronk
is geweest. Zo vindt u artikelen over strooisel, vogel en
vogelstang, rustaltaren in de processie, en over de pro-
cessie zelf. Zowel het heden als het verleden worden daar-
bij betrokken.
Het is natuurlijk onnodig te zeggen dat u deze aflevering
niet meteen in de kast moet leggen nadat u ze gelezen heeft.
Er zullen met de Bronk veel familieleden op bezoek komen die
Grueles misschien nog niet kennen. U kunt hun dan met dit
nummer laten kennismaken.

Tot slot danken wij de Boerenleenbank Gronsveld die het fi-
nancieel mogelijk heeft gemaakt dit nummer zo uitgebreid te
laten zijn.

De redaktie
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De Grenedeer

Refrein:

Refrein:

Refrein:

Dao kent gebeure ouch wat welt,
troUw blyf t'n alien ty,
'nne grenedeer zoe lang 'r lef,
aon z'n aw sjottery.

En es de sjeittery marsjeert,
met de sjappeurs vuurop,
offesere met hein peletons,
gepltlimde sjakkoos op.
De kuuning met de utIverheid,
tamboers, de hermenie,
daan zet 'n ederein gaans gruutsj:
Dat zutiste zelde mie.

't Voegelsjete es altied,
e fet vuur ederein,
bie sjotttebeer en bi6 de rej,
kOmp gaans 't duerp bieein,
En groet en klejn dat zynk en sjprynk,
trek met en mak plezeer,
en op de maot van de meziek,
zynk daan de grenedeer:
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Weurd: Ber Jaspars, z.g. Meziek: Math. Niel.

Gemak ien 1956.

Vuur zien de sjotte met gewer,
m'r neump es grenedeer.
Vuur draogen Os sjoen sjettepak
altied met veul plezeer.
Vuur kenpe geinen dwaank of plich,
vuur zien volkoeme vrie.
Meh es de sjottery optrek,
zien vuur altied debi6.
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E gaans jaor laoge ze mer te ligke wie ze laoge. Geine laog
get draon gelege wie ze de bie laoge, de maosklawwe. Toch
waore ze eigelik 't middelpeunt van 'n sjtejne femielie,
tosje de keenderkOpkes vaan de got en de brikke van de hoe-
zer. 't Waor e sjtejne leent langs de hoezer aof, van boeve
tot oonder ien 't duerp. Maosklawwe, zy aon zy, dy zich van
bonne sjoenste kaant wollwe laote zien. Hie en dao waore ze
oonderbroeke doer 'nne sjt6p. D'n eine hoeger en brejjer es
d'n aandere, betegeld met alle maote en kleure van tegels,
versjejje van gekleurde betoOng. Doer 't jaor woerd fleet
veul nao de maosklawwe dmgeloord. Daan kaome ze oonder 't
vootvoUlk terech. Noe en dean woerd 'ns met 'nne bessem
druUver gekerd. Haw 'nne sjlaam vuur 't hoes aofgelaoje of
'n ker erpele vuur 't kalderloek opgekip, daan vloeg waol
'ns 'nnen top waoter druUver. Dat doeg hon dudelik good.
Daachte ze mesjien eon vreuger wie ze ien 't waoter sjpeulde?
Ze kleurde op en bloonke wie 'nne sjpiegel. Waor It in
'nnen drugen tied, daan voonte de mosje en de zjwelberkes
nog e peulke waoter tossje de maosklawwe vuur te dreenke.
Op versjejje plaotse laoge ze tot oonder de poert. Kreg 'nne
hoer e notlw pdrd of koo, daan hawwe ze waol 'ns bang vuur
dao uaver te loupe. Ze k6ste zich ouch giftig maoke. GoOng
de hoer met 'n zjoer gelaoje ker mes of get aanders de
sjtraot op en zat 't perd zich op de maosklawwe aof, dean
sjpyde ze vuur van gif. Ien de weenter biete ze ouch van
zich aof. Vuuraal es 't geieseld haw, dean mos te verzichtig
zien dat ste neet de klawwe braoks. Dao lepe t'rs daan ouch
met aw zokke oonder de kloompe en sjoon, dat heelp nogal.
Ouch woerte asseraoje vaan de kwizzenjer ufiver hOn oetge-
sjtrOijd. Waor 't Groete Broonk, dean kr-69'e ze 'n groete
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beurt. Ies mos gewit, geverf en geterd werde. Op versjejje
p/aotse woerd 'n baatsj of aw Wickes drop gelaag uf ze woer-
te naot gehawe es m'r eon 't witte %dor. Dat waor 'n hil ge-
doons oppe sjtraot. 't Waor ens _len de veer jaor dat zoeveul
manslOi veur eon de sjtraot werkgde. Leenks en res sjtoOnge
pldkloddere tienge de hoezer en waore ze met 'nne witkwas

eon in Ord geboonde eon 't witte. Dao fitsde nog 'ns 'nne
langs met 'nnen top kaalk len z'n hen en reep: "Maok 't neet
te sjoen". Dat waor zoe get e sjtopwoerd. De mieste lOij
doege blorlsel (van de waas) ien de kaalk dat 'r good wit op
trok. D'n Uiver doeg altied 'n sjOp vie:se koosjtroont drier].
"Daan blaojert 't neet zoe gaw aof" zaag 'r. Versjejje ldij
wiste zoe good wie hein maosklawwe laoge dat ze hon leidder
eker kier es ze widde op 'n vaste plaots vuur 'nne get hoe-
gere maosklaw zatte. Nao 't witte krege de vinsters en poer-
te 'n verfbeurt. Met sjore en plamure woerd 't neet zoe naaw
genoeme. Op versjejje plaotse woerte verfblaore zoe groet
wie 'n ei kepot gedOijd oe dean 'n no(iw laog verf, leefs
duuster greun of broen woerd udver heen gesjmerd. Nao 't
verve woerd 't hoes zoeget viertig tot vieftig sentemeter
hoeg geterd. Sjtonderdes vuur de Groete Broonk ;More de
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mieste 1iij hiemet verdig. Ofsjoens ich 'ns heb hure vertel-
le dat, wie de persessie de k4rkweg oet kaom, Zjang Plootsj
nog met de wittop nao benne leep.
Nao 't witte, verve en tere krege de maosklawwe 'n beurt.
Mansltlij zaogs te noe mender oppe sjtraot. De klawwe zuver
moke waor mie 't werk vuur vro2ltlij en keender. Waor de
verfpot uaver de klawwe gev1o4ge of haw 'nne d'n terpot 6m-
geloUpe, daan woerd dao ore aon gew6rk tot 't leste vlekske
draof wgor. Met 'nne zak oonder hon kneje zaote vrolltlij en
keender met e metske 't graos en kroed tossje de maosklawwe
oet te puUtere. Dat waor ore tot 'nne gaansen daog werk.
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Ich hoert Zjanneke van Merie van Herie ins heur beklaog
doen son Jes van de Lange. "Ich been hie van zieven oor aon
de geng. Noe loor zelf wat ich pas gedoen heb. Dao krys te
get van. Ich mog lieje dat die klawwe op de Mokerhej laoge"
"Jao,ich zeen 't" zaag Jes, "dao sjteit ve.ul mos teissje"
"Ja, dat es 't 'm zjus, hie keimp gaaroet geng zon" "Truus
tich mer" zaag Jes, "bie Cs komp waol zon. Dao sjteit 't
voUl met graos en kroed. Fieneke en Zjo hebbe gister nao de

sjaol al get gedoen. Atrein goer] ze draon wyjer" "Ich been
bly dat de wek bekaans dm es" zaag Zjanneke. Jes sjtapde op
de fits. "Ich gaon 'ns hure wienie ich de vlaoj ken bringe"
"Met zoe 'n daog mot sal tegeliek" zaag Zjanneke en goLing
wyjer son de sjtein. Zaoterdig enoon woerte de maosklawwe
en de got gesjrob. Dat goOng volges 'n oongesjrieve wet.
Ze begoste '/2 vaste oor van boeve ien 't duerp son eine ruus-
ter en zoe wyjer tot lie ger ien 't duerp son de volgende
ruuster. Waor eng te _Mot, daan kreg ze good h6ur les gele-
ze
Saoves woerte de mejje en de krUiskes geplaant. Ejnige haw-
we betonne blok oe ze ze len zatte. De mieste lij meiste ze
tossje de maosklawwe plaante. Ouch daan wiste t'rs veul de
zelfde maosklawwe oet te pakke es veer jaor gelieje. Leenks
en res holing al 'nnen drappoo oet, klejne, meh ouch groete
oe ste 'n gaanse ker htlij met 'cos aofdekke.
't Werk vigor gedo6n. De lOij waore meuj, meh bly dat de per-
sessie kos oettrekke.

Gus van den Boom.
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Natuur

Persessieversering

Zaterdags voor de "Broonk" is men druk bezig met de versie-
ring voor de sacramentsprocessie. Voor de "Groete Broonk"
warden er berketakken ("mej") in het bos gekapt, die dan
langs de Rijksweg geplaatst worden. Vroeger toen er nog geen
"krOiskes" en "vendelkes" waren, werd er alleen maar met
"mej" gesierd, die ieder zelf in het bos ging kappen. Zo ver-
telt Lena van de Weerdt uit Rijckholt dat haar vader, (dit
vaak tot ergernis van haar moeder), meestal pas op "Broonk-
dog" met het "zessel" het bos in trok om "mej" te kappen.
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'nne drappoosjtek met wesj.

Jes Coninx-Goessens "sjtraiselt" met assistentie van Pim van de Weerdt op de
"Leimsjtraot".

De kinderen waren vroeger de hele dag zoet met "sjtraisel
zeuke".

Dit "sjtrfiisel" bestond uit veldbloemen zoals "Sint-Jans-
blom" (de margriet: een felbegeerde strooiselbloem), "kruils-
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blom" (korenbloem) en de "kolblom" (klaproos). Deze laatste
verwelkte jammer genoeg snel. Meestal werd het bijeen vergaar-
de strooisel aangevuld met gesnipperd groen van "paam en
von" (palmboompje en varen).
Omdat het "sjtriliselzeuke" een tijdrovende bezigheid was,
wordt tegenwoordig veelal uit eigen tuin verzameld. Lena
heeft zelfs speciaal voor dit doel twee rozenstruiken geplant.
Om verwelken te voorkomen, kan men het strooisel het best be-
sprenkelen met water en bewaren in een koele kelder op een
krant of in een mand.

Arnold Spauwen "sfiriliselt oet 'n maandel".

Zondagmorgen is iedereen druk in de weer: de "drappoos" (bij
Grote Bronk) met de "wesj" worden buiten gehangen en de
"kriliskes" en "vendelkes" op hun plaats gezet. In diverse
huizen worden de vensterbanken en deuropeningen versierd met
een Heilig-Hart of kruisbeeld omringd met bloemen en kaarsen.
Ook worden de rustaltaren, die een vaste plaats hebben langs
de processieroute, opgebouwd.
Als de processie in zicht is, wordt het "sjtraisel" over het
midden van de weg uitgestrooid. Vooral vroeger werd er bij de
rustaltaren kwistig gestrooid. Dit strooisel werd dan na de
zegening opgeraapt en bewaard.
Het werd dan vaak op de schuurbodem uitgespreid voordat de
eerste korengarven geborgen werden, om muizen en ratten uit
de oogst te weren.
Ook werd as van verband strooisel toegevoegd aan een kruiden-
drank voor zieke dieren om de geneeskracht te verhogen.
Lena vertelt dat zij zelf altijd een handvol "sjtriiisel"
tussen kleren en linnengoed bewaart, om motten te weren.
Gelukkig zien we tegenwoordig steeds meer goed verzorgde ere-
bogen, die samen met al de andere versieringen en een beetje
zon, zorgen voor een mooie en kleurrijke "Broonk".

Ina van de Weerdt-Roosen.
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Zjef z'n persessie

Groete Broonk waor ouch vuur Zjef van Kolla '-nnen apeorten
deog. Aongesjloete bie de uilverige manslOij ien de persessie
genoet her bejenterre, oonder de ruilk van wierook, van de
neteui.. Oonder 'n blew loch, met hie en dao e klejn wit wue-
lekske, trokke de kerteermeisters vaan de sjottery de per-
sessie vuuraof, de Kerkweg oet, de Rieksweg op. Zjef sjtoOng
op de kerkfer, ien de leer van 'n len, to waachte vuur te
vertrekke. 'r Loorde nao de gierzjweolbere dy met veul ge-
sjriew hen rondsjes dm de kerktoen driejde en loesterde nao
'n wel doUf dy ien 'nne roeje beuk bie Gadiot zaot te koere.
Aongesjloete len de persessie, de noster :Len z'n han op zinne
rek, loorde her neve de moostem van de pesjtoer 't wejke va
Sjmets aof, oe 'n sjpriew tossje dry keu giftig 'nne piering
oot de groond trok. Bie de keplaon loorde her uUver de duUne
hek nao e roond perkske roej, gel en witte roeze of dy soms
neet oonder de Ells zaote. Bie Nandes van Frens sjtoange aon
de roet tessje kietse en 't Hellig Hertbeeld roej en witte
pioenroeze.
Fitsers oet de Waolepejie, de mieste met zonneklepkes op,
sjtofinge ufiver de hil brejte van de weg te waachte. Brie ei-
ne zaot _Len e rete kerfke aachter op de fits 'nne keeshoond.
Aon bejskaante van de weg sjtoUnge vendelkes en mej.
Bekaans aon eker gievel hoUng 'nnen drappoo. Zjef sjtaok z'n
naos de loch ien wie 'r de boerejasmyn roek dy big, de neteo-
res aachter len de moostem sjtoUng. 'r &log op d'n hook van
de keonzjel e koppel mossje twie kier treje. Tossjen doer
driejde 't menneke met de vluugele en sjtert gesjprejd on
met veul gesjielp Om 't vruike heen. Wipde effekes de ieste
deokpan op en doeg weer wat van Ileum verwaach woerd vuur 't
vuurtbesjtoen van ze soert. Bie Zjang Pootsj vloeg 'n melie
met nesmatriaol de wiejen len dy tossjen 't hoes en de sjmis
sjtoOnge. Bie Geelke van Nel hoeinge vief zjweolberneskes oon-
der 't deok. Oonder eker nes laog behuurlik get sjtroont op
de maosklawwe. Vuur Zjef 'n teike dat ze elle vyf joUnge haw-
we. Wie de zaank d'n Tantum Ergo aon 't helligerhaiske ble
Matjeu Dasse zoLing, sjtoUng Zjef aon de oprit tossje Matjeu
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van Frens, de meilkboer en Yngelke ien. Bie e modderpeulke
len e kergelej zaote twie zjweolbere. Aachterdoer len de wej
van Lekroo reep 'nne koekoek. Terwyl de pesjtoer met de mon-
straans de zenge gaof en de sjettery 'nne salvo, zaot Zjef
op z'n kneje en magkde zich e kruis. 'r Loorde nao 't merke
bie Yngelke (eigelik woLlw her neet lore, meh e kos 't fleet
laote).nao twie vlege dy len de zon zich aachternao zaote.
Ze vele tegeliek op 't morke, vloege zig-zag weer aachterein
aon en zatte zich allebej weer tegeliek neer. 'r Daangkde
Slivvenhier vuur sal 't sjoens, zieker len de neteur, oe
ouch de vlege bie hure, dy 'r ileum gesjoonke haw.
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Wie de persgssie wyjer goting driejde z'nne kop roond met de
doeve van Zjeu dy boeven 't hogs driejde. Op de ljij ledde
her fleet zoe veul, ofsjoens aw Groeseldenerre, dy 'r\lang
neet mie haw gezien en noe toch allemaol dao wgore, epaorte
aondach krege. 't Veel 'm altied op dat d'n eine nog zoe
joonk en d'n aandere zoo aad oet zaog. Wat heum direk ien
't (Dag veel weor dat oonder _Len 't duerp 'n vrollw sjtoting
met 'nnen hood udver heur oere getrokke oe 'nnen havve vluu-
gel van 'n wel end op sjtaok.
De MuUleweg met de kemik gevormde akkaziaas liek 'nnen iere-
baog oe gein end aon kaom. De klejn bledsjes ritselde es of
ze 't maagdekoer op d'n aachtergroond moste begelejje. Zjef
loorde nao eker kroen. Her wis dat dao nog al boveenke ien
breujde. 'en de grab waor 't zjus of de lelij de klatse verf
dy ze uUver hawwe van 't verve vuur de broonk, dao zoe mer
uuver de nietele en 't bleujend graos hawwe gegoejd. 't Haw
rengebaogkleure van de biome: welle klie, bevernel, koe-
koeksblom, doedistel, pisblomme, kolblomme en boeterblomme.
Op de duUne hek zaot 'n hejveenk met heur roed buliske te
proonke. Wyjer doer zaote t'rs nog dry. Op de MuUleweg hoang
boeve ien 'nne kieseboUm 'nne voegelversjrikker, kompleet
met sjtruuhood op. Keu bysde met de sjtuts 1.6.2 de hude of
sjtolinge met groete °lige verwoonderd nao de persessie te lo-
re. Boeve e wejke met verwelderd dor grgos hoeing 'nnen toen-
vaalk aal aof te zeuke nao e veldmuiske. Ien 'nne groete ak-
kazia oe de bliksem wgor iengesjlaoge en daodoer 'n dell van
z'n sjel kwiet wgor, telde Zjef ze veerde bOveenkenes. E keit
sjpriewe ien 'nne roejernetteboum gleensterde ien de zon wie
oelievlekke. Boeve de sjloet langs 'n duUne hek laog tossje
pisblomme 'hne kepotte merkef. Oondertossje dat de bielmaan-
der de versjperring oprOimde loorde Zjef nao de muule. De
sjerm van de wieke hoeing gebroeke ien dry kiesebilim. Oonder
op 'n wiek wgor 'nne sjotiweveger 'nne jotinge aon 't yore.
'n Ekster vloeg hoeg uUver, zjwgolbere doerbaorde van leenks
nao res hoeg de loch. Neve de weg vloeg 'n hommel van bever-
nel nao bevernel. De persessie goOng 't MuUlewegske len. Ien
de hoeswej aon de muUle lope hoonder en vief wagkelende gaw-
ze. Die wgore dudelik neet bly met zoeveul bezeuk. Ze sjOif-
de sissend met de kop uUver de groond, lepe e pgor trej,
richde daan hen bek zoe hoeg maugelik ien de hude en Letter-
de dat 't sjalde. Bie 't zoeveulste Onze Vader bet Zjef,

terwyl 't nao de terf loorde dy neve de weg sjtoting, 't
"Geef ons heden ons dagelijks brood" 'ns good doerzeenke.
Res ien e proOmewejke waor 't zjus of 'nne met 'nnen erm-
kuerf meijzeudsjes doer de wej haw geloUpe en hie en dao tos-
sje de moUthuOvele 'n haandvoUl haw verloere. Deboeve,
't twiede proOmebOimke vaanaof de weg, breujde oonder ign
de kroen 'n groete nester. Leenks daansde vlege, byje, ke-
vers on piepele met de hits boeve de vrochte, klie, krote
en erpele. Op de krote zaote twie piepele te vryje. De le-
gustrumhek Om 't kriliske wgor pas gesjoere, 't krtliske waor
vies geverf, Slivvenhier wit. Aon de kolljl sjerde twie tor-
teldoeve met 'n vietes uUver de krote. Oonder de bos vloeg
wied oetrein e kot sjpriewe en vele tegenek ien eine klot
nao 'nne bourn ign. De ruUk vaan 't hOij-haw hie de uilver-
haand boeve de bekende veldruUk. Rgs tessje hilijruiters zao-
te melies on groete nesters. Get wyjer leenks, tossje e
sjtek krote en erpele, trokke twie petryze doer de rein op.
Aon d'n aandere kaant van 't sjtok laand, bangs 't koen op,
wgor 't ge], blaw en roed van de zemp, koen- en kolblomme.
Aachter 'n hek sjtojnge t'rs vaan de hermenie en de sjotte-
ry te doe:3 wat eker mens op z'nnen tied mot doen. Vuur Zjef
wgore de plilime wat boeve de hek oet kaome , zjus op 'n deli
kempheunekes op de hek zaote. Aon de Bek woende boeve :ten
'nne Beurre Hardy 'n ekster. Aachterdoer laachde inne sjpech.
'n Reenkmasj vloeg 'nne haole, aofgebroeke tak len van 'nnen
awwe, sjtyve Groeselder Kleumpke, kroomp van de las die her
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ze gaans leve haw gedraoge. Aachter 'nne kraans van dene-
greun met verdorde biome vaan de meijmaond de em 't beeld-
sje aon de noeteboUm hoUng, sjtaok 'nne wesj viese roeze
met jasmijn en 'nne wesj St Jansblomme.
Wie ze met d'n hiemel Joie Veus aon 't helligerheliske wAore
en de versjperring oprelimde sjtoUng Zjef aon de Kaamp vuur
't houte hoes van Scaf. E mejske zeugkde 'nne groete, oet-
gebleujde meijboUm, de neven 't hoes sjtoUng, aof nao rep-
sje. len de Ermewej zaot ien 'nne bourn Rievers de begos te
kleure, 'n kiesveenk te zynge. Pesjtoer gaof de zenge. Zjef
zaot aon de kaant van de weg op z'n kneje bie 'nne sjtroek
kattekiezekroed oe e slivvenhierebieske op zaot. Magkde
de zich e kruUs, loorde 6m zich heen en daag: 't Es toch al-
lemaol 't werk vaan Slivvenhier, 't zien allemaol Slivven-
hierebieskes. Hejje ze noe neet e groeter bies de naom ken-
ne geve?
lion de Baomeker, havverwegs wej van Kips, zaot 'nne bilizerd
op 'nne bajpaol. Op de graof vuur de duanehek sjtotinge tos-
sje webrej, witte ooievaarsbek, puUm en aander plaante,
vlasliewebekskes en bloOw akkerklekskes. Op 't kriliske aon
de Langgjtraot sjtaok 'nne groete wesj veldblomme. Dao
tiengenutiver verrooj 'nne kemikke ruak 'nne noeteboum. IlUver
de Sjechelderweg leep 'n gelgaor.. Tessje de graove waore de
loeker ien de weg pas opgevold met kiezel. Oonder 'nne noe-
teboUm op de graof, oonder de duanehek die haaf kaol waor
vrete vaan de rapsje, haw de mensjeswortel de uUverhaand op
aander plaante. De iezere brere van de wejje waore pas ge-
verf, de mieste roed. lion 't Grake hong 'nne liewerk es e
klejn sjtipke hoeg len de loch te zynge. 'r Leet zich e
sjtekske valle terwyl 'r doer zoUng. Blef weer effekes han-
ge en leet zich zyngenterre wie 'nne sjtein tessje de krote
valle. Big 'nne pool aachter 'n duUne hek voelt Zjef zich
aongetrokke doer 'nne kwakvrosj de zjus met z'n °lige boeve
't waoter oetkaom. lion de Riekelder Sjechelder weg kreg Zjef
las vaan opgeloupe veuj. Met dat 'r zich beigkde vuur z'n
sjoon get losser te maoke, hoUng her uuver 'nne vyze perds-
kuutel van de offeseersperd vaan de sj6ttery de aofgedek
waor met greun vlege. lion de Braandwej sjtoUng 'nne ker-
sjtaonzjelbroiljne rotljn en loorde vuur eveveul doer z'n
zjwerte maone uliver de dudne hek. Ien de hek, tessje twie
wieje, wipde zenewechtig 'n taatsj van de hek nao de groond
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en 6mgedriejd. Oonder de bos driejde 'nne bUizerd met dry
kraoje aachter zich die sjienaonvalle doege. Tessje keu en
boeterblomme aon de wej van Tyske Roeze op d'n hook van de
Voeresjtraot, dabde hoonder nao pieringe en aander etbaars.

len e meustemke ien 't Sjtegske laog ien 'n kroawker 'n kat
te zonne. Bekaans boeve ien Riekelt, aon 'n witte boerdery,
hoUnge dry zjwaolberneskes oonder de kaonzjel. Ien de deur
sjtoling 'n alteurke ien de vuerm van 'n teufelke. Dao op e
gekersjeerd taofellekensje met e Hellig Hertbeeld. Dao neve
kietse en roej roeze. Boete, aon eker kaant van de deur,
sjtoOnge traps gewys dry blommeteufelkes met roeze, jeunkfer-
kes en jasmijn oe uuveraal vaon waor biegesjtoeke.
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Wie de paoters met d'n hiemel aon 't helligerhOiske bie Lyjo
Macheels wgore, sjtoLing Zjef boeve len Riekelt aon Ber van
de Sjmied. 'r Loorde nao 'n dell zjwgolbere dy op d'n\ illen-
triksen .draod zaote. Die sjreve dao mer zoe effekes de per-
sessiemarsj op d'n draod. Truk op Groeselt aon sjtoOng ien
de loer vaan de illetrikse zOil 'n aw vrodw _Zen heur beste
zwert kleid met 'n groete zilvere brosj op len de vuerm van
belzjemiene. Ofsjoens 't hertsjtikke werm wgor haw ze twie
fewyn velder Om heure nak hange. Bove eker boes hoOng 'nne
kop van 'n fewyn. len e klejn luUkske van 'n groete len
tiengenuaver Lies Wassener lepe wespele ien en oet. Op de
Riekelderweg veel de zon, dy erg bron, es gekleurd leech
doer de esjduOnboOm.
D'n hiemel wgor bie Kleus Sjterre. Zjef sjtoUng aon de ieste
hoezer va Groeselt. 'r Loorde utiver de dieke. Langs de weg,
oonder 'nne bourn Portezoje, laoge keu op hon gemgok te kna-
wele. Lieger de wej aof leep met 'n vgort 'nne wit-zjwert
gevlekde fok met z'n naos uUver de groond. Leep tien meter
get laansemer en leep weer met 'n vgort zig-zag wyjer. 'nne
PesjtoOng van de hermenie gleensterde ien de zon. Zj4f goOng

De persessie ten 't veld.
Voorop: majoor Rein tjens, gevolgd door zijn adjudanten Chrit Houben (1) en Jean
Reintjens (r ).
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leech op. 't Wgor of her 'n iengeving van Slivvenhier kreg
dat 'r vuur al dat sjoens neet eleng daankber m6s zien, meh
d'r ouch zOinig op mas zien.
Op d'n hook van de Langsjtraot, aon 't KrOiske, vreigelde
zich vlege op 'nne kepotte moUthuavel de oonder aon de graof
van de wej laog. Ten 'nne sjtaal bueigkde 'nnen deur. Oonder
'nne Loene kieseboUm laoge kaver. De perebodm }Die Ly van
Kalleberg von 'r mer kemik. De mieste boOm sjtoOnge met de
erm de loch ien. Wiezend nao d'n hiemel? Verwoonderd? Of
zich veroontsjeldigend? Tr Wis 't ouch neet. Meh de waor
zjus wie Slivvenhier aon 't kruds genegeld, de gaof zich.
Bie Frens Hessels breujde alweer zjwaolbere. Ten d'n droe-
vesjtroek veur aon 't hoes woende 'n melie. Get wyjer roe:I<
't nao knien gebraoje. Zjef sjtotlng aon Nelke en Zjaak van
Graatsje wie d'n hiemel aon 't helligerhiliske van 't kesj-
tiel wgor. 'r Loorde nao e mejske dat e breujblekske wat aon

proOmebdimke hotIng, (pet en len vloeg.
Op de kerkfer aonkoeme sjtoOnge de lenne en groete treurwie-
je dao doedsjtel es trollw wachters. Ten 't pekske dat dao
bie huurt haw de len op de kerk en de wieje op de kerkef ge-
let.
len de kerk zoOng Zj4f 't Tantum Ergo oet voile boes.

Gus.
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Rustaltaren:

1 = Rijksweg/Kampweg (0,4 km)
2 = nabij windmolen (1,4 km)
3 = Kampweg/Holegracht (3,4 km)
4 = Rijckholt (Macheels) (5,0 km)
5 = Rijksweg (v.d. Weerdt) (5,7) km
6 = Kasteelpoort (Houten) (6,4 km)
Eindpunt = kerk Gronsveld (6,5) km.
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De "HeHeger Hiliskes hie de Groete Broonk"

Over de herkomst en betekenis van rustaltaren is weinig be-
kend. Je zou kunnen zeggen dat ze wat betreft functie over-
eenkomen met het altaar in de kerk en de veldkruisen langs on-
ze wegen. Vroeger schonken sommige welgestelde of vooraan-
staande mensen een altaar, dat dan werd toegewijd aan een hei-
lige. Veldkruisen werden bij kruisingen van wegen geplaatst.
Bij deze veelheid aan wegen gaf het veldkruis aan dat slechts
een weg de juiste was, namelijk de weg naar de hemel. Er
zijn eveneens kruisen geplaatst om ongelukken of blijde ge-
beurtenissen te gedenken.
Wanneer u de route van de processie op het kaartje volgt,
kunt u zien langs welke rustaltaren de Grote Bronk trekt.

NOORDEN

Rustaltaar bij het huis van de familie Dassen.

De eerste plaats waar de zegen met de zware zilveren mon-
strans wordt gegeven, is het rustaltaar onder in het dorp,
bij het huis van de familie Dassen.
Het is ongeveer 75 jaar oud. De buurtbewoners brachten geld
bij elkaar am het te bekostigen. In 1948 (Kleine Bronk) kwam
de processie niet verder dan dit rustaltaar. Het weer was zo
slecht, dat werd teruggekeerd naar de Harmoniezaal, die toen
als noodkerk fungeerde omdat de parochiekerk gerestaureerd
werd. Sinds 1937 draagt de familie Dassen de zorg voor het al-
taar. Zaterdagmiddag wordt een gedeelte van het altaar door
de buurtbewoners in elkaar gezet. Bronkzondag om zeven uur
komt men weer samen am alles in gereedheid te brengen, in af-
wachting van de processie.
Na het Tantum Ergo en de zegen met het Allerheiligste geven
de klaroenen en het salvo van de achterwacht aan dat de pro-
cessie verder kan trekken richting molen. De geestelijken wis-
selen elkaar steeds af bij het dragen van de monstrans.
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Rustaltaar bij het huis van Michael Thomma, Grote Bronk 1931.

Het rustaltaar bij de molen werd van 1923 tot en met 1972 ver-
zorgd door de molenaar Michael Thomma samen met de familie
Bessems. Het altaar was een geschenk van de Zusters van Op-
veld uit Heer.
Na het overlijden van Thomma op 8 april 1976 hebben de fami-
lie Plantaz en Moens deze taak overgenomen. Met de Grote
Bronk van 1984 zal het kerkegilde Monulphus en Gondulphus uit
De Heeg tegenover de windmolen het rustaltaar plaatsen. Zon-
dag voor de Grote Bronk is op deze plaats een houten veld-
kruis geplaatst, dat door Eddy Goessens uit Gronsveld
gemaakt is.
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Aanvankelijk een tafel bij het veldkruis, bie Veus.

Het volgende rustaltaar dat bereikt wordt, is dat aan de Kamp-
weg "bie Veus". Op zoek naar de herkomst van dit rustaltaar
bleek, dat het destijds geschonken is door Barones Mevrouw
C.T.R.M.H. van Voorst tot Voorst en Schadewijck de Quay.
Voor 1916 woonde zij in Heer. Door haar diverse bezoeken aan
Gronsveld, tijdens de Bronkdagen, heeft ze de rustaltaren le-
ren kennen. Dit heeft haar op het idee gebracht een rustal-
taar te laten maken dat in de processie in Heer gebruikt werd.
Later verhuisde ze naar Gronsveld. Zij heeft toen pastoor
Oliviers verzocht het rustaltaar tijdens de Bronk voor haar
deur-ingang te mogen plaatsen. Het zou dan echter te dicht
bij het rustaltaar bij Houten komen te staan, zodat de pas-
toor haar voorstelde het te plaatsen aan de voetbalweide bij
Veus Houben. De Barones accepteerde dit. Samen met de heer
Jorissen uit Heer (bloemist) heeft ze jaren voor haar "Wel-
legerhiliske" gezorgd.

Toen de Barones ouder werd, heeft ze Christiaan Houben "Zjeun
va Veus", bereid gevonden haar werk over te nemen. Samen met
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Dankyj de Barones later een echt altaar.

zijn vrouw Marieke, Gus van den Boom n en Jef Hayen en later
met zijn zoon Jo, heeft Zjeun zich fantastisch van zijn
taak gekweten. Het materiaal (tafel, altaar, kandelaars, lo-
pers) werd opgeslagen op zijn zolder. Met een melkwagentje,
haalde hij zelf de "mej" uit het bos.
ben verschillende onderdelen niet meer bruikbaar waren, heb-
ben de Paters uit Rijckholt een altaartafel en kandelaars ter
beschikking gesteld.
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Jaar in, jaar uit heeft Zjeun, met behulp van Piet Mans,
deze benodigdheden in Rijckholt gehaald en weer terug ge-
bracht.

-
Maar ook Zjeun moest op een gegeven moment zorgen voor een
opvolger. Twee jaar geleden, heeft hij deken Douven gevraagd
uit te kijken naar iemand die zijn taak zou overnemen.
Eddy Bouchoms en Lucien Wolfs, beiden wonende aan de Kampweg,
werden de nieuwe "rustaltaar-bouwers". Zij zullen het werk
van de Barones en van Zjeun voortzetten, zodat het bestaan
van het rustaltaar "bie Veus" weer voor een lange tijd
verzekerd is.

De processie trekt verder door het veld langs het kapelletje
en komt aan in Rijckholt. Rijckholt heeft twee rustaltaren.
Vroeger werden beide altaren tijdens de Grote Bronk aange-
daan. Men vond de route echter te lang en besloot ze in te
korten. Zo kwam het dat een altaar werd overgeslagen tij-
dens de processie, hoewel het toch was opgebouwd. (Dit was
het rustaltaar bij Wetsels).
Dit rustaltaar wordt nu nog wisselend bij de Kleine-Bronkpro-
cessies aangedaan.

Rustaltaar bij Van de Weerdt met bouwers in de jaren dertig.
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De maker van het rustaltaar: Joseph Mathias Hubert Gadiot.
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1

Het rustaltaar bij Macheels is altijd bij deze familie bewaard
en ook meestal door deze familie opgebouwd, natuurlijk met
behulp van de omwonenden. Het werd gemaakt door de paters Do-
minicanen uit Rijckholt. Voor zover bekend is het altijd ge-
plaatst tegen de gevel van het huis van de familie Macheels.
De bewoners van "'t Sjtreutsje" (Steenstraat) besloten bij
de laatste Grote Bronk dat er hier zo vlak voor het rustal-
taar, iets moest gebeuren. Ze kochten een partij grote pro-
cessiekleden en hingen deze als spandoeken over de weg, nadat
ze door een plaatselijke kunstenaar waren gerestaureerd.

De processie trekt verder naar Gronsveld. Het rustaltaar bij
Van de Weerdt (daarvoor families De Zwart, Kluten en Starren)
is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit Cadier en Keer.
Worn Waber kocht het namens de buurt (tweedehands). De trap
werd in 1925 vernieuwd door Haj Soudant. In 1976 is het al-
taar veranderd omdat er verschillende verrotte en kapotte
stukken tussen zaten. (Men was blij als de geestelijke zonder
kleerscheuren zijn tocht kon vervolgen.) Het altaar is her-
haaldelijk overgeschilderd. Op de foto staan de toenmalige
bouwers Louis Waber, Wom Waber, Zjef Dodemont (molen) en
Haj Soudant.
Van oudsher is het altaar op .diverse plaatsen bewaard. Het al-
taarlinnen is echter altijd door de gezusters Waber verzorgd,
het tabernakel wordt bij Dodemont bewaard, terwijl het karpet
steeds bij Louis Weber wordt opgeborgen. De rest staat nu bij
Van de Weerdt en bij Dodemont. Het opzetten van het altaar
gebeurt momenteel door enkele mensen uit de buurt.

Het laatste rustaltaar in de processie, dat van de familie
Gadiot, vinden we in de poort bij de kaseelhoeve van de
familie Houten. Joseph Mathias Hubert Gadiot (1847-1906) is
de maker van dit altaar. Het is van hem bekend dat hij een
timmerhok had en samen met enkele dorpelingen heeft hij rond
1870 dit laatste rustaltaar van de processie gemaakt.
De processie eindigt in de kerk van Gronsveld, waar dan luid
het "Tantum Ergo van Scherpenheuvel" gezongen wordt.
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Het laatste rustaltaar.
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De Voegel en de Voegelsjtang

Als men een Gronsveldenaar zou vragen: "Waar staat de vogel-
mast?", dan zou hij even moeten nadenken alvorens een ant-
woord te geven. Maar als men zou vragen: "Waar staat de
voegelsjtang?", dan zou men zeker als antwoord krijgen: "U
bent zeker niet bekend hier", want iedere Gronsveldenaar is
op het kerkplein opgegroeid. Hij heeft tijdens zijn schoolja-
ren dagelijks rond de voegelsjtang gespeeld. Zo'n vraag ver-
wacht_dan ook geen Gronsveldenaar.
De voegelsjtang blijft steeds in het leven van de Gronsvel-
denaar terug komen want om de vier jaar komt hij op het kerk-
plein om naar het vogelschieten te kijken. De voegelsjtang
staat er dan, strak als altijd, maar nu met hoog op de spits
een houten vogel met de kop naar het westen gericht en een
vlag erop als teken van feest.

SPANR1146E14 MET SPLITPEN.

3 wk.», 6IETLIZEREN PLART
Jig
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1 METER

Iedere lezer weet wat dit feest betekent, maar hij weet niet
dat die vogel sterk en vakkundig in elkaar zit. Vroeger, en
dan praten we over de jaren voor 1950, werd de vogel gemaakt
uit een stuk hout. In die tijd was het Zjang Mingels en
Loake Halders die met zaag, beitel, spaakschaaf ('nne bastre)
vakkundig de vogel maakten.
De huidige vogel is groter en zit steviger in elkaar. Zjeng
Goessens, sinds 1923 luitenant van de blauwe compagnie en van-
af 1964 maker van de vogel, heeft dat ook dit jaar weer ge-
daan. Dat de vogel een totale lengte heeft van I m en een
spanwijdte van 70 cm is vanaf de grond gezien bijna ondenk-
baar. In het schema ziet u hoe de vogel gemaakt is en gemon-
teerd is op de voegelsjtang. Hij bestaat uit 3 houten lagen
(grenen of vuren) die kruiselings met houten pennen verbonden
zijn en zodoende de vogel veel steviger maakt.
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Zjeng Goessens legt de laatsie hand aan de vogel.

Eerst wordt het grove model uitgezaagd. Met kapbeitel, spaak-
schaaf en rasp wordt het afgewerkt tot een fraai geheel. Tot
slot geeft men met verf het bout het aanzien van een mooie
vogel.

Ook de voegelsjtang willen we ter sprake brengen. Het be-
langrijkste onderdeel is de den, in feite een lariks. De hoog-
te vanaf de grond is 21,76 m: 60 cm van de grond tot de onder-
kant den, 19,46 m den, en daarop een ijzeren staaf van 1,70 m.
Willie Damzo, Lambert Damzo en Piet Huveners hebben er dit
jaar voor gezorgd dat er weer een nieuwe voegelsjtang staat.
Zij hebben de stang goed verzorgd want er is maar liefst 40
liter carbolineum op het hout gesmeerd.

In vroeger jaren werd de voegelsjtang gemaakt door de
schrijnwerkers, die slechts over eenvoudig gereedschap be-
schikten. De boom werd zoals de tekening weergeeft bewerkt
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met een stuk gereedschap dat ook gebruikt werd om balken te
bewerken voor vakwerk huizen.
Het is een kapbijl met een steel van 50 tot 100 cm. Het lijkt
het meest op een "boshak", en heet in het Gronsvelds "desser".
En dat weten zelfs veel Gronsveldenaren niet, hoewel ze bij
de voegelsjtang zijn opgegroeid.

Piet Spronck
John van de Weerdt.
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Desser -

De Bronk in het jaar 1778

Op 24 juni 1778 schreef de toenmalige commissaris van het
graafschap Gronsveld, Wolfgang Zollner, een brief aan de in
Munchen wonende graaf Auguste-Joseph-Laurent van Torring-
Jettenbach. In deze brief geeft hij een uitvoerig en zeer ge-
detailleerd verslag van de Bronk en het vogelschieten, zoals
deze feestelijkheden toendertijd in Gronsveld en Rijckholt
plaatsvonden. Voor e geschiedenis van onze Bronk in zijn al-
gemeenheid en van de schutterij in het bijzonder is deze
brief zeer interessant. Met name de processie wordt nauwkeu-
rig weergegeven, waarbij we onder meer een goed beeld krij-
gen van de samenstelling van de stoet.
De beschrijving biedt bovendien een aantal aanknopingspun-
ten, die, in combinatie met feiten die van overlevering of
anderszins bekend zijn, het mogelijk hebben gemaakt om de
processieroute, die in 1778 werd afgelegd, vrij nauwkeurig
vast te stellen. Op de kaart is deze processieweg aangegeven.
Al direct valt op dat de weg die destijds werd afgelegd,
veel langer is dan de route die heden ten dage met de Grote
Bronk gelopen wordt. In 1778 was namelijk ook Eckelrade in
de route opgenomen. Kort samengevat trok men toen via de mo-
len door het Vroendel en de Daor naar Eckelrade en vervol-
gens via Rijckholt terug naar Gronsveld.
Overigens ging de processie nog veel vroeger, in de 17e eeuw
en waarschijnlijk ook daarvoor, vanaf de molen naar Cadier
en vervolgens van daaruit naar Eckelrade en Rijckholt. Dit
valt onder meer af te leiden uit de oprichtingsstatuten uit
1619, waarin Cadier met name genoemd wordt. Een herinnering
aan het feit dat de Bronkprocessie in de beginjaren van de
schutterij vanaf de molen naar Cadier trok, is bewaard geble-
ven in de naam die de desbetreffende weg vandaag de dag nog
draagt: Bronckweg. Vanaf welk jaar de processie niet meer
via Cadier is gegaan is ons onbekend.
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Gronsveld

Processieroute 1778.

Na deze inleiding laten we thans een vertaling van de brief
van Zollner aan de graaf in zijn geheel volgen. Daarbij wordt
telkens tussen aanhalingstekens een passage uit de brief
weergegeven, waarna van onze kant enige aanvullende opmer-
kingen worden gemaakt over een aantal zaken die in dat ge-
deelte van de brief aan de orde komen. Bovendien kunt u bij
het lezen van de brief aan de hand van een aantal herken-
nings.punten en foto's de processieweg op de kaart volgen. De
brief die in het Duits gesteld was, begint als volgt:

"...Excellentie,

Uwe rijksgrafelijke excellentie heeft al vaak te kennen ge-
geven, dat hij zo precies mogelijk te weten wenst te komen
hoe het bij verschillende gelegenheden in het Rijksgraaf-
schap Gronsveld toegaat. Ik hoop daarom niet verkeerd te han-
delen als ik een beschrijving geef van de plechtigheden waar-
mee men hier de Sacramentsprocessie opluistert.
De processie is afgelopen zondag de 21e gehouden. Op deze
dag wordt elk jaar am vier uur 's morgens in de parochiekerk
de eerste mis gelezen, am half vijf de tweede en am vijf uur
de derde.
Na het einde van de derde mis, am ongeveer half zes, ver-
trekt men vanuit de narochiekerk met de processie."...
in dit eerste stuk van de brief valt het vroege tijdstip van
de H. Missen op. Naast het felt dat men vroeger in zijn alge-
meenheid vroeg uit de veren was, zeker in vergelijking met
vandaag de dag, zijn daarvoor oak nog twee andere redenen
aan te voeren. Vroeger werd van de mensen verwacht dat zij
nuchter waren vanaf middernacht am de U. Communie te kunnen
ontvangen. Daarnaast wilde men niet te laat met de processie
uittrekken, aangezien er een lange weg af te leggen was.
Overigens was het vroege tijdstip van de H. Missen op Bronk-
dag en een tamelijk lange processieroute in die dagen in on-
ze streek heel gewoon: in 's-Gravenvoeren bijvoorbeeld werd
in de 18e eeuw de eerste H. Mis op Bronkdag gelezen om drie
uur in de ochtend, waarna de processie uittrok am een weg af
te leggen van naar schatting 20 km over Mesch, Libeek, Mheer,
Noorbeek en Schophem. Daarbij werd niet minder dan veertien
keer de benedictie (= zegen) gegeven aan evenzovele rustal-
taren, hetgeen alles te zamen zeker acht uur duurde. Grons-
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veld vormde derhalve zeker geen uitzondering. Voor het goede
begrip dient nog vermeld te worden, dat de inwoners van
Gronsveld en Rijckholt in die tijd geen onderscheid maakten
tussen Bronk en grote Bronk. Elk jaar werd op de vogel ge-
schoten en trok de schutterij in vol ornaat in de processie
mee. De leden van de schutterij moesten op Bronkdag 's mor-
gens om vijf uur aantreden "bij het huijs waer den vogel be-
waert wort". de vogel, waar hier over gesproken wordt, be-
treft de zilveren vogel, die vermoedelijk aan de schutterij
geschonken is door haar stichter Maximiliaan van Bronckhorst.
Deze zilveren vogel is bewaard gebleven en wordt tot op de
dag van vandaag door de koning tussen het koningszilver mee-
gedragen in de schutterij.
Het was toendertijd gebruik dat de zilveren vogel, en daar-
mee het gehele koningszilver, werd bewaard in de "Schepen
Comp", waarmee het huis bedoeld werd waar de Schepenbank van
het graafschap Gronsveld gevestigd was. De Schepenbank was
de plaats waar de zittingen van het gerecht gehouden werden.
Deze beyond zich destijds in een gebouw, gelegen op de hoek
van de huidige Rijksweg en de Stationsstraat, op de plaats
waar zich thans de woning van de familie Colla Halders be-
vindt. Van daaruit trok de schutterij naar het kerkplein om
haar plaats in de processie in te nemen. (De kerk staat op
de kaart aangegeven onder no. 1)..

We laten nu Zollner zijn brief vervolgen:

"Voorop loopt de kluizenaar met een vaandel. Achter dit
vaandel lopen enige boerenjongens en daarachter draagt men
de afbeelding van Onze Lieve Vrouw. Hierachter lopen enige
vrouwen. Voor deze afbeelding lopen twee vaandeldragers en
een groep muzikanten.
Achter de groep vrouwen komt de afbeelding van de heilige
ridder Gregorius, die eveneens door twee vaandeldragers en
tevens door een groep mannen begeleid wordt.
Hierna volgen weer een groep muzikanten, twee vaandeldragers
en een tweede afbeelding van Onze Lieve Vrouw die ook hier
door een groep vrouwen begeleid wordt.
Daarachter komt weer een groep muzikanten met het kerkkoor,
dat uit de geestelijkheid en de koster bestaat."...

De kluizenaar, waarvan hier melding gemaakt wordt, woonde

volgens de overlevering aan de Riessenberg, in de mergelgrot
die thans hekend staat als het "Verkesluukske" (zie foto
no I). Op de kaart is deze plaats aangegeven onder no. 3. De
weg die hier onder langs de bosrand loopt draagt overigens
nog altijd de naam "Kluisweg" (zie kaart onder no. 4).
Volgens de overlevering was de kluizenaar een vroom man, die
school hield voor de kinderen van Keer en Gronsveld en van
aalmoezen leefde. Dat hij bier in het dorp volledig geaccep-
teerd werd, blijkt uit het feit dat hij met een vaandel voor-
op in de bronkprocessie meeliep.

Fob o nr. 't Verkestuakske.
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De muzikanten ("tamboers en fluijters"), die de processie be-
geleidden, waren afkomstig van Heugem en Maastricht. Zij wer-
den daarvoor door de schutterij ingehuurd. Overigens beteken-
de de huur van de muzikanten voor de schutterij een aanzien-
lijke kostenpost. Om een idee te krijgen van wat de betaling
van deze heren voor de kas van de schutterij inhield, dient
eerst vermeld te worden dat de schutterij in 1778 aan ont-
vangsten over 151 gulden en 12 stuivers beschikte, een niet
gering bedrag in die tijd. Dit bedrag bestond uit "inlagen"
en inschrijfgelden (81 gulden en 12 stuivers), een jaarlijk-
se bijdrage van het kerkbestuur (40 gulden) en een jaarlijk-
se schenking van de graaf (30 gulden). Hieruit werd als ver-
goeding aan de muzikanten een bedrag van 82 gulden betaald,
dus meer dan de helft van de inkomsten. Daarnaast werden zij
voor, tijdens (in Eckelrade), en na de processie door de
schutterij voorzien van eten en drinken, hetgeen in dat jaar
nog eens 4 gulden en 1 stuiver aan kosten met zich meebracht.
Een aardig detail is nog het felt dat deze muzikanten, om
als zodanig in de processie te kunnen meelopen, eerst schut
gemaakt moesten worden. Hun "inlage" kwam eveneens voor re-
kening van de schutterij.
De laatste zin van deze passage van de brief handelt over
het kerkkoor dat toendertijd gevormd werd door de geeste-
lijkheid en de koster. De geestelijkheid van Gronsveld be-
stond in 1778 uit pastoor Henri Meijers en kapelaan Johannes
Balthazar Smeets. Koster was Johannes van den Boom. Deze
was woonachtig onder in het dorp in het huis waar zich thans
het cafe van de familie Scheepers bevindt. Johannes van den
Boom n vervulde in Gronsveld tevens de functie van burgemees-
ter. Indien we de woorden koster en burgemeester horen, den-
ken we al direct dat we hier te doen hebben met een correct
en gezagsgetrouw mens. Niets is in dit geval echter minder
waar. In Grueles 2, 3, pag.110 lezen we immers dat op 7 ok-
tober 1780 voor de Schepenbank van Gronsveld een proces werd
gevoerd tegen koster en burgemeester van Gronsveld Johannes
van den Boom, waarbij deze werd beschuldigd van stroperij
en geweldpleging tegen boswachter Anton Swaeb. Deze laatste
werd daarbij flink toegetakeld. Johannes van den Boom n werd
hiervoor, maar tevens wegens herhaalde stroperij, veroor-
deeld tot een boete van 18 goudguldens of een gevangenis-
straf van 4 weken.

Van Johannes van den Boom n is verder nog bekend dat hij in
1781 de vogel afschoot en koning van de schutterij werd.

We keren nu weer terug naar de brief, waarin Zollner nog al-
tijd bezig is de samenstelling van de processie te
beschrijven.

"Voor het Allerheiligste lopen vier knapen die als enge-
len zijn gekleed en die lauwertakken in de hand dragen.
Het baldakijn, waaronder het Allerheiligste gedragen wordt,
is van rood fluweel, waarvan de randen en franjes met goud
zijn omzoomd. Dit baldakijn is bijzonder mooi. Het wordt
door vier schutters gedragen. Voor en achter het Allerhei-
ligste lopen wederom twee vaandeldragers.
Achter het Allerheiligste zelf loopt in naam van de Lands-
heer de commissaris van de rijksheerlijkheid die een lange
witte kaars in de hand draagt. Deze functie heb ik bekleed.
De processie wordt besloten door de overige inwoners van
Gronsveld, Rijckholt, Eckelrade, Honthem en Heugem.
Buiten Gronsveld, aan de kant van Maastricht (op de Molen-
weg), paraderen de vier compagnieen van de schutterij, die
gedurende de hele processie in tamelijk goede orde vooruit
trekken. Bij de grafelijke banmolen wordt het eerste evange-
lie gezongen, bij welke gelegenheid de compagnieen een sal-
vo afvuren. Bij de kluizenaarswoning wordt het tweede evange-
lie gezongen.
Van de kluizenaarswoning uit gaat men door het grafelijk bos
verder naar Eckelrade, dat ongeveer drie kwartier lopen van
Gronsveld verwijderd is. Daar paraderen de compagnieen nog-
maals en brengen het Allerheiligste het Militaire
eerbetoon."...

De molen staat op de kaart aangegeven onder no. 2. Van daar-
uit trok de processie door het Vroendel naar de kluizenaars-
woning (kaart onder no. 3), foto no. I). Deze grotwoning
deed destijds blijkbaar dienst als rustaltaar. Dit is wel-
licht een bevestiging van hetgeen ons volgens de overleve-
ring over de kluizenaar bekend is, namelijk dat hij een
vroom man geweest is. Vanaf deze plaats ging de processie
dan in de richting van de Daorweg (kaart onder no. 5),
foto no. II, die men vervolgde tot de plaats, die heden ten
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Foto nr. Rechts de Gra, van wear de processie op de Daorweg (links en op
voorgrond) uitk warn. (Fob o genomen vanuit tegenovergestelde richting, van de kant van
Keer).

dage nog altijd bekend staat als de "Pryjekoiajl" (zie kaart
onder no. 6), foto no. III. Overigens dankt deze plaats haar
naam aan het feit dat hier in vroeger jaren de kadavers
pryje") van dieren begraven werden. Daar sloeg men rechts-

af richting Eckelrade. Deze informatie is jaren geleden ver-
kregen van de heer Christiaan Bouchoms, oud-secretaris van
de schutterij, die deze weg met grote zekerheid aanwees als
onderdeel van de route, die de processie zo'n 200 jaar gele-
den volgde.
We laten nu Zollner weer aan het woord:

"In de kerk van Eckelrade, die een dochterkerk van de
kerk van Gronsveld is, wordt een hoogmis met preek opgedra-
gen. Onder de Consecratie geven de schutters weer een salvo.
Na de hoogmis trekt de processie verder en op het einde van
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Eckelrade wordt het derde evangelie gezongen, waarbij door
de schutters evenals de vorige keren een salvo gegeven wordt.
Vanuit Eckelrade gaat men naar Rijckholt, waar het laatste
evangelie gezongen wordt en van waaruit men ongeveer half
een via het Broek naar Gronsveld terugkeert.
Aan het einde van de processie geven de vier compagnieen
samen een drievoudig salvo, dat zo goed gelukt als ware er
een goed geoefend korps aan het werk."....

De kerk van Eckelrade is op de kaart aangegeven onder no. 7.
Het rustaltaar, waar het derde evangelie gezongen werd, is
naar alle waarschijnlijkheid het kapelletje, dat zich thans
nog altijd aan de rand van Eckelrade langs de weg Gronsveld-
Sint-Geertruid bevindt (zie kaart onder no. 8), foto IV. Van
daaruit daalde men door het bos af naar Rijckholt, waar zich
het laatste rustaltaar beyond. Volgens Zollner trok de pro-
cessie vanuit Rijckholt via het Broek naar Gronsveld terug
(zie kaart onder no. 9). Dit is het enige stuk processieweg,
dat we niet met zekerheid kunnen aangeven.
Daarom is het met een stippellijn op de kaart ingetekend.
Deze route is in ieder geval de meest waarschijnlijke, als
we uitgaan van de op oude kaarten uit die tijd aangegeven
wegen in dit gebied. We willen er wel op wijzen, dat de ge-
stippelde weg thans niet meer bestaat.
Tot zover de processie en de processieroute. In het vervolg
van de brief gaat Zollner nader in op de schutterij:

"Elke compagnie bestaat uit dertig tot vijftig man en
heeft een kapitein, een luitenant en een vaandrig.
De grafelijke rentmeester Lebens is majoor en zit te paard.
Ze hebben niet alleen trommels en fluiten, maar ook trompet-
ten en pauken, de laatste echter alleen bij de "Leibcompag-
nie". Deze "Leibcompagnie" heeft een mooi vaandel, waarop
aan de ene kant het wapen van Uwe Excellentie staat afge-

beeld en aan de andere kant de beeltenis van de Heilige Se-
bastianus, patroon van de schutters, geschilderd is.
De overige vaandels en vlaggen die alle, evenals het vaandel
van de "Leibcompagnie", uit de schutterijkas bekostigd wor-
den, zijn van blauwe, rode of witte damast vervaardigd. De
schutters bestrijden bijna alle onkosten die voor de proces-
sie gemaakt worden zelf, want de kerk geeft hiervoor slechts
20 gulden.
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Onder deze schutters is ook een grenadierscompagnie, die als
hoofddeksel mooie sjako's heeft. De ene helft van deze com-
pagnie vormt de voor-, de andere helft de achterwacht. De
kleding is weliswaar niet uniform maar toch tamelijk gelijk
en meestal blauw. De officieren hebben olijfkleurige sjerpen
en een ringkraag.
Ze bezitten ook een eigen schuttersreglement, dat door Jost-
Maximiliaan, graaf van Bronckhorst, zelf gemaakt of liever
bekrachtigd is."...

Majoor van de schutterij was in 1778 Johannes Franciscus
Lebens, telg uit een van de vooraanstaande families in het
graafschap Gronsveld. Zijn vader, Johannes Godefridus Lebens,
was drossaard (voorzitter van de Schepenbank) van het graaf-
schap Gronsveld van 1722 tot 1741. Uit diens huwelijk met
Anna Lousberchs, geboortig uit Gronsveld, kwamen tien kinde-
ren voort, waarvan Johannes Fransciscus als achtste op
7 juni 1717 geboren werd. Als herinnering aan zijn majoor-
schap schonk Johannes Franciscus aan de schutterij een plaat
met het wapen van de familie Lebens met als opschrift I.F.L.
(Johannes Fransiscus Lebens). Deze plaat heeft de storm der
tijden doorstaan en wordt thans nog elke Grote Bronk aan de
standaard in de schutterij meegedragen. Johannes Fransiscus
stierf in 1782. Aardig detail is nog dat zijn vrouw, Agnes
Petermans, in 1787 hertrouwde met Wolfgang Zollner, commis-
saris van de graaf en schrijver an bijgaande brief. Wat
niet onvermeld mag blijven, is dat een zuster van Johannes
Fransiscus, Maria Anna geheten, getrouwd was met Joseph
Anton Prummer, die voor Zollner de functie van commissaris
van de graaf vervulde. Deze Prummer heeft, in de jaren dat
hij commissaris was, in de schutterij de rang van kolonel
gehad.
Zoals voorts uit de brief van Zollner valt te lezen. had de
schutterij destijds vier compagnieen, van elk dertig tot
vijftig man. Een daarvan was de zogenaamde "Leibcompagnie".
Hierover is ons verder niets bekend. Verondersteld mag wor-
den dat dit van oorsprong een soort elitekorps van de graaf
is geweest. Zij voerde immers een vaandel mee, waarop onder
meer het wapen van de graaf stond afgebeeld. Daarnaast be-
schikte deze compagnie over trompetten en pauken, naast de
gewone trommels en fluiten. Aangezien wij de "Leibcompagnie"
na de Franse tijd nergens meer tegenkomen, heeft met de

Foto nr. III: De Pryjekolifl; komende van de Daorweg (op de fob o rechts) sloeg de
processie hier rechts in (op foto de weg links) richting Eckelrade. (Fob o genomen vanuit
tegenovergestelde richting, van de kant van Keer).

komst van de Fransen in 1794, die het einde betekende van
het graafschap Gronsveld, zeer waarschijnlijk ook de "Leib-
compagnie" opgehouden te bestaan.
Zollner schrijft in zijn brief, dat de kerk ter bestrijding
van de onkosten van de processie slechts 20 gulden zou heb-
ben gegeven. Waarschijnlijk is Zollner hier verkeerd gein-
formeerd geweest, want uit de "Reckening van den ontfang en
uijtgaeft van St.-Sebastian Broederschap" van 1778 blijkt
dat door Johannes Fransiscus Lebens, thans in de functie van
lid van het kerkbestuur, namens het kerkbestuur een bedrag
van 40 gulden aan de schutterij betaald is. Voor de rest wer-
den de onkosten bestreden uit de "inlagegelden" van de schut-
ten en uit de opbrengst van de boetes die werden opgelegd we-
gens overtreding van het reglement.
De schutters liepen overigens veelvuldig het risico om be-
boet te worden. In de toelichting bij de volgende passage
uit de brief, die handelt over de gebeurtenissen op Bronk-
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maandag, zullen een paar voorbeelden worden gegeven van si-
tuaties waarin boetes konden worden opgelegd.
Zollner over Bronkmaandag:

"De maandag daarna, dit jaar de 22e, wordt evenals andere
jaren in de parochiekerk voor de gestorven schutten een
plechtige hoogmis gecelebreerd en wordt het requiem gezongen,
niet alleen bij de grafkelder van de graven van Bronckhorst
in de kerk, maar ook op het kerkhof naast de kerk.
Over het graf van iedere gestorven schutter wordt het vaan-
del heen en weer bewogen.
's Avonds krijgen de schutters 5 tonnen bier, welk gebruik
nog uit de tijd van de familie Bronckhorst stamt en waarbij
ze veel plezier hebben."...

Bronkmaandag werd in die tijd "Schuttenmaandag" genoemd en
in het reglement omschreven als "sijnde altoos maendag naer
de groote processie". Op die dag begon de Schuttemis om 7
uur 's morgens, waarbij alle schutten aanwezig dienden te
zijn op straffe van 6 stuivers. Na de mis en de zegening der
graven trok de schutterij naar een cafe in het dorp, alwaar
door de secretaris verantwoording werd afgelegd over de in-
komsten en uitgaven van de Broederschap in het afgelopen
jaar. Ook daarbij diende iedere schut aanwezig te zijn op
straffe van 6 stuivers . Officieren kregen, als zij niet aan-
wezig waren, een dubbele boete. Bij die gelegenheid werden
tevens de opengevallen officiersplaatsen aan de hoogstbieden-
de verkocht.

Jaarlijks schonk de graaf, in dit geval diens vertegenwoor-
diger Zollner, 6 tonnen bier aan de schutterij, waarvan de
officieren een ton nuttigden en de schutters de overige vijf.
Hieromtrent wordt in het Reglement van die dagen het volgen-
de opgemerkt: "dese 6 tonnen moogen alleenelijck door de ef-
fective Schutten en ter plaetse, waer de selve gezet worden,
gedroncken worden, zonder jets daervan naer huijse te dragen,
op straffe van 24 stuivers, en sal hiervan eene tonne aen de
officiers van het Broederschap privativelijck toekomen en
door de selve alleen en a parte gedroncken worden op voor-
schreven amende (= boete)".
Voor zonsondergang werd de zilveren vogel inclusief het ove-
rige koningszilver door de gehele schutterij naar de "Sche-

Foto nr. IV: Het kapelletje aan het einde van Eckelrade.

pen Comp" gebracht. Ook alle "vendels en standaeren" werden
's avonds gebracht "naer het huijs waer den vogel bewaert
wort". Dit gebeurde zowel op Bronkmaandag als op Pinkster-
maandag, de dag van het vogelschieten.
Zollner beschrijft het vogelschieten overigens in het laats-
te gedeelte van zijn brief:

"Op Pinkstermaandag wordt in Gronsveld, zoals in de
streek gebruikelijk is, vogelschieten gehouden. Men hangt
dan aan de kerktoren een houten vogel aan een lange paal
waarop de schutters schieten.

Degene, die deze vogel voor de eerste keer afschiet, is voor
dat jaar koning en geniet in dat jaar verschillende voor-
rechten. Tijdens de sacramentsprocessie wordt hij temidden
van de vier compagnieen door twee schutters in parade rond-
geleid.

Hij heeft een uit zilver gegoten vogel om de hals gehangen.
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Om deze vogel heen hangen veel zilveren platen, want ieder-
een die koning wordt moet zo'n zilveren plaat laten maken of
vijf gulden in de schuttekas storten.
Wanneer een schutter deze vogel drie achtereenvolgende Keren
afschiet, zal hij zijn hele leven vrij zijn van alle hand-
en spandiensten.
Tot hier mijn berichtgeving over de feestelijkheden in de
afgelopen dagen. Ik hoop U hiermee in voldoende mate over
deze gebeurtenissen te hebben ingelicht.

Met verontschuldigde hoogachting en u onderdanig gehoorzamend,

Wolfgang Zollner,
Secretaris

Gronsveld, 24 juni 1778".

Uit de beschrijving van Zollner blijkt dat de vogel in vroe-
ger jaren op een lange paal aan de kerktoren bevestigd werd.
Dit verklaart overigens de volgende oude bepaling in het reg-
lement van de schutterij:
"dengeenen die den vogel onder den knop sal afschieten, sal
niet koning sijn". Kennelijk kwam het voor dat het uiteinde
van de houten paal, waaraan de vogel bevestigd was, dusdanig
kapot geschoten werd, dat een stuk paal met de nog niet af-
geschoten vogel naar beneden kwam. Het reglement bepaalde in
dat geval niet alleen dat de desbetreffende schutter geen
koning was maar tevens dat het nog niet afgeschoten stuk
vogel aan een nieuwe paal aan de kerktoren bevestigd diende
te worden. Het schieten werd vervolgens voortgezet. Tegen-
woordig kan het niet meer voorkomen dat de vogel "onder den
knop" afgeschoten wordt, vanwege het metalen uiteinde van de
vogels tang.

In 1778 werd Joris Berchmans koning. Van hem is verder al-
leen bekend, dat hij op 30 maart 1755 als zoon van Nicolaas
Berchmans en Cornelia Freijns te Gronsveld werd geboren en
dat hij op 22 september 1781 derhalve op 26-jarige leeftijd,
als vrijgezel is gestorven.
Na de beschrijving van het vogelschieten, eindigt de brief
van Zollner aan de graaf. U hebt uit het voorafgaande wel-

licht al opgemerkt, dat de viering van de Bronk in de loop
der tijd niet onveranderd is gebleven. Zo valt onder meer op,
dat in 1778 de "Bielmaander" bij de schutterij ontbreken. In
de brief van Zollner worden zij noch bij de samenstelling
van de processie, noch bij de beschrijving van de gebeurte-
nissen op Bronkmaandag genoemd. Ook uit andere bronnen
blijkt hun afwezigheid in die jaren. Waarschijnlijk is pas
na de Franse Tijd ± 1815 de functie van "bielmaan" in onze
schutterij ingevoerd.

Hiermee zijn ook wij aan het einde gekomen van ons verhaal.
Wij hopen u met de publikatie van deze brief en de bijgaan-
de toelichtingen meer inzicht te hebben verschaft in de
feestelijkheden rond de Bronk, zoals deze meer dan 200 jaar
geleden in Gronsveld en Rijckholt gevierd werd.

Bronnen: Staatsarchiv Munchen, TOrring-Jettenbach;
Stadsbibliotheek Maastricht, afdeling Documentatie Limburg;
Schutterij-archief.

Piet Daemen.
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Foto

1953 v.I.n.r.: Jan v.d. Weert, Emile Smeets, Alice van Baal, Hub Wolfs, Miet Roosen
en Ber Dassen.

v.I.n.r.: Theo Wolfs, Harry Macheels?, Pierre Peusens, Harry Bergenhuizen, Berke

Waber, Door Schrijnemaekers, Karel Jaspars.
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Grote Bronk 1956. Laatste koning van Rijckholt: Giel HesseIs.
v.I.n.r. (gedeeltelijk zichtbaar): Sjel Bouchoms, majoor Ber Reintjens, Noel Hayen,
koning Giel Hesse's, Zjef van den Boom, Chrit Houben, Berke Reintjens, Ber Dassen,
Jean Reintjens.

1946 v.I.n.r.: Wil Raike, Leo Frambach, Worn Waber, Wil Damzo, Ber Houten
(Rijckholt)
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Grote Bronk 1972.
v.l.n.r.: Eddie Jacobs, Chris Bouchoms, Ber Waber (koning 1968), Ber Heijnen (koning
1972), Mia Heijnen-Mingels, Ber Dassen, Ber Reintjens, Chrit Pinckaers, Ber Devue.
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Ken d'r hon nog?

Wackers

De keizer.

Wackers, Franciscus, Joannes, Antonius
Ridder Militaire Willemsorde
Keizer, Koning, Koloniaal
Maar ook nog: kantoorhouder bij de P.T.T., administrateur
van het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf, horlogemaker,
wijkverpleger, oprichter van het Groene Kruis, afd. Gronsveld

Als Jan Wackers in november 1899 in Gronsveld wordt aange-
steld als brievengaarder bij de P.T.T.-dienst, is hij 40
jaar en heeft al een turbulent leven achter zich. Toch gaat
hij ook in Gronsveld nog van zich doen spreken. Hij trekt in
bij Felix Bloem, gepensioneerd postkantoorhouder, die hij
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opvolgt en in wiens huis zich ook het kantoor bevindt. Hier
leert hij Lien Kruyen kennen, een nichtje van Felix. Wackers
laat er geen gras over groeien en trouwt met haar drie maan-
den later, op 20 februari 1900. Het echtpaar gaat wonen in
het huis van oom Felix, tegenover de oprijlaan van het kas-
teel.
Voor veel mensen zal dit huwelijk een verrassing zijn ge-
weest, want veel hadden Wackers en zijn vrouw niet gemeen.
Hij, een ruwe man van de wereld met een getatoueerd lichaam,
die zijn gedachten niet onder stoelen of banken stak. Zij
daarentegen was in het klooster geweest en had daardoor een
geheel andere levensopvatting gekregen. Toch zouden zij 43
jaar elkaars leven delen, ook al ging dat niet altijd over

rozen.
In 1906 schiet Wackers voor de eerste keer de vogel af, jets
dat zijn betrokken zijn met het gebeuren in het dorp in een

stroomversnelling brengt.
Omdat er in het dorp geen dokter en zelfs geen Groene-Kruis-
zuster is, gaat hij steeds vaker optreden als E.H.B.0.-er.

Op de voorgrond Van de Boorn(?), Pie Mingels, Jan Wackers, Zjeun
Bouchoms.

Zijn ervaringen als sergeant-ziekenverzorger in Oost-Indie
komen hem nu goed van pas. Hij richt boven een spreekkamer
in en de mensen komen naar hem toe met snij- of brandwonden,
met zweren en met allerlei andere klachten.
Het is bekend dat hij geen zachtzinnig geneesheer was. Ook
was hij niet bang am bij ontstekingen het mes te hanteren.
Een soort kleuterbureau, waar moeders hun zuigelingen kwamen
laten wegen, had hij ook nog. Bekend is dat Eddy van Drik
hier als baby vanaf de weegschaal in een boogje de vloer be-
zoedelde. "Lien, ga de dweil halen", was dan zijn korte bood-
schap, iets wat zij dan, onder protest, ook deed. Toch moet
gezegd dat hij op deze manier heel veel goed werk heeft ge-
daan. Er zijn maar weinig mensen uit die tijd die niet na
een of ander ongelukje bij Wackers geholpen werden. In zijn
spreekkamer stond, naast rijen flessen en potjes, ook een me-
dische encyclopedie, zodat zijn kennis terzake nog kon war-
den aangevuld. Naast genoemde bezigheden was hij oak nog be-
kwaam in het repareren van klokken en horloges. Ook hiervoor
wist men hem te vinden en hij peuterde soms dagen aan een
klokje, net zolang tot het weer goed liep.
In 1914 wordt hij aangesteld als "Administrateur van het Ge-
meentelijk Electriciteitsbedrijf", een functie die hij wel
erg breed interpreteerde. Gronsveld was pas aangesloten op
het elektriciteitsnet, dus moesten er eerst leidingen in de
huizen komen. Bij Wackers kon je voor alles terecht. Hij
legde zelf de draden, al of niet in een buis, langs muren en
over balken, waar hij maar mogelijkheden zag om ze vast te
maken. Hij keurde het werk oak zelf en als dat goed werd be-
vonden mocht hij het ook zelf aansluiten. Hiervoor had hij
speciale schoenen met lange haken die dan om de houten paal
klemden en zo het naar boven klimmen vergemakkelijkten. Bo-
yen aangekomen sloot hij dan de nieuwe abonnee op het net
aan door een haakje aan de draden te bevestigen.
In 1918 bezoekt koningin Wilhelmina ons dorp, waar zij de
Belgische en Franse vluchtelingen die hier verbleven, kwam
bezoeken. Als zij Wackers ziet staan met zijn Militaire Wil-
lemsorde op de borst, loopt zij spontaan op hem toe om van
hem te horen hoe hij deze heeft verdiend. Zeker een der
mooiste dagen voor Jan Wackers.
Mevrouw Wackers, die haar kloosterroeping nog niet helemaal
vergeten was, bezocht twee keer het Heilig Land, een onder-
neming die in die dagen toch wel tot de verbeelding sprak.
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" 't besjeenke van de sjotteru" voor het huis van Wackers.

Zo'n reis per trein en boot duurde enkele weken en kostte
zoveel geld als maar weinig mensen konden laten zien. Andere
reizen gingen naar Lourdes en Rome en ook bezocht zij het

Eucharistisch Congres in Boedapest. Op geen van deze reizen
heeft Wackers haar ooit vergezeld. "Ik heb genoeg van de we-
reld gezien", zei hij dan. Ook kon men zich niet aan de in-
druk onttrekken dat hij het niet erg vond om het enkele we-
ken zonder Lien te moeten stellen. In ieder geval bezorgde
de melkboer, als deze 's anderendaags terugkwam van Maas-

tricht, een kruik met vijf liter oude jenever met een extra
hoog alcoholpercentage. Ook in cafe De Keizer stond hij erop
dat men hem de jenever schonk van 50% die nog niet versneden
was en dus niet zo verstrekt mocht worden. Eveneens had hij

een gezonde belangstelling voor mooie en vooral jonge vrou-

wen en hij schuwde hun gezelschap geenszins.
In 1923 wordt Wackers eervol ontslagen als kantoorhouder der
P.T.T. Nu krijgt hij nog meer tijd om zich met zijn Groene-
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1939 1.Jes Lacroix 2.Net Reintjens 3.Leneke Gillissen
4.Jan Wackers 5.Jeanne Clairbois 6.Liza Schrijnemaekers
7.Merie Starmans. 8.Lien Wackers 9.Lieske Houben 10.Lieske
Halders 11.Jeanne Schrijnemaekers 12.Bertien Goessen

Kruispost en "d'n illentrik" bezig te houden. Een aardig
voorval uit die tijd vond plaats toen de harmonie op de
bruiloft van J8p Heynen een serenade ging brengen. Door
het invallen van de duisternis leek de gezellige bruiloft
een vroegtijdig einde te nemen omdat er geen elektrisch
licht was. Wackers klom echter in de paal en zorgde zo voor
licht in de duisternis want feesten mochten niet door zulke
kleinigheden gestoord worden, vond hij. Ook werd hij
's nachts uit bed gehaald om bij een moeilijke bevalling
voor licht te zorgen. Hij was altijd bereid om te helpen.
Een grootse huldiging viel hem nog ten deel bij de 40e ver-
jaardag van het ontvangen van de Militaire Willemsorde. Veel
had hij al mogen meemaken, maar nog was zijn kruit niet ver-
schoten. Integendeel, het venijn zat hem juist in de staart.
In 1931 besluit Jan Wackers nog maar eens op de vogel te
gaan schieten. Het is immers al 25 jaar geleden dat hij ko-
ning was. De reglementen met betrekking tot het verwerven
van een koningin waren net enkele weken voor het vogelschie-
ten veranderd. leder die nu voor het schieten een koningin
zou opgeven, hoefde niet meer de mei van een andere dame te
aanvaarden. Wackers maakte van deze regeling gebruik en
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vroeg Germaine Bouchoms-Degueldre zijn konigin te willen
zijn als hij de vogel zou afschieten. Aardige bijzonderheid
is nog dat hun leeftijd in jaren omkeerbaar was: Germaine 27,
Wackers 72. Wackers, die het schieten kennelijk nog niet
verleerd was, schoot de vogel af. Het werd een prachtig
feest en de Harmoniezaal was hun residentie.
Vier jaar later zou Wackers aanvankelijk niet meeschieten.
De vogel bleek echter te taai en werd op Tweede Pinksterdag

niet naar beneden gehaald. Men besloot een nieuwe vogel te
laten maken en zondag voor de Bronk opnieuw aan de slag te
gaan; nu met Wackers. Hij werd voor de derde keer koning,

maar niet keizer, want voor het keizerschap dient men drie

opeenvolgende keren de vogel af te schieten. Meteen kwamen
de speculaties op gang. Zou Wackers in staat zijn om over
vier jaar, in 1939, de buks nog met succes te hanteren? Hij

zou dan immers 80 jaar zijn.
Het Grote-Bronkjaar 1939 brak aan met grote internationale
spanningen. Duitsland had Oostenrijk ingelijfd en Italie
viel het vorstendom Albanie binnen. Op Tweede Paasdag wer-
den ook in Gronsveld jonge mannen onder de wapenen geroepen.
Zij moesten zich melden bij de grensdetachementen. In de al-
gemene vergadering op deze Tweede Paasdag gingen er stemmen
op om de feestelijkheden een jaar uit te stellen. Het naken-
de keizerschap wankelde. Bij de stemming die volgde bleek
echter een meerderheid voor het houden van de Grote Bronk.
En zo gebeurde.
Pinkstermaandag, 29 mei, was de grote dag. Wackers was van
de partij. Bijna een eeuw had Gronsveld geen keizer meer ge-
had. Het laatste keizersvaandel was verloren gegaan en velen,
zeker in de overheid, hoopten dat het Wackers zou lukken kei-
zer te worden en zo de broederschap een nieuw vaandel te be-

zorgen. Maar er waren meer liefhebbers. Er moet echter ge-
zegd worden dat het in die dagen maar voor weinig mensen mo-
gelijk was de kosten, verbonden aan het afschieten van de
vogel, op zich te nemen. Dat Wackers financieel wel in die
positie verkeerde, heeft J. Kengen ons laten zien in zijn
artikel over Wackers in het vorige nummer van Grueles. Zoals
gezegd waren er genoeg andere gegadigden, al weten wij niet
in hoeverre zij op het beslissende moment nog geinteresseerd
waren. Wat er ook van zij, Jan Wackers schoot het laatste

stuk van de vogel af en werd keizer. Germaine Bouchoms die
weer door Wackers gevraagd was, stak hem de mei en omdat zij De keizerin.
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in 1931 en 1935 al koningin was, werd zij hiermee keizerin
voor het leven.
Het feest van Koningmeisteken op 25 juni werd een grootse
gebeurtenis. De keizerin werd vooraf gegaan door 13 jonge
meisjes in lange zijden gewaden met bloemen in hun haar en
veldboeketten in de hand. De gehuwde hofdames in rijtuigen.
De keizerin was gezeten in een rijtuig met twee schimmels
bespannen, begeleid door kinderen in lange rose japonnen,
met een krans van veldbloemen op het hoofd. In de toespraak
die de keizerin voor de keizer hield, deed ze onder andere
kond van het voornemen om, samen met de keizer, de broeder-
schap een nieuw keizersvaandel te schenken. Na de koffieta-
fel droeg de keizer het kostbare vaandel aan de overheid der
schutterij over en stelde tot drager ervan aan: Piet
Bouchoms, neef van de keizerin.
Hier wil ik even ingaan op de betekenis van de figuren die
in het vaandel voorkomen. In het midden: het wapen van de
rijksgraaf van Bronckhorst-Gronsveld die de broederschap in
1619 stichtte. Naast dit schild een afbeelding van de Mili-
taire Willemsorde. Geen lid van de broederschap, buiten Jan
Wackers heeft ooit deze hoge onderscheiding gedragen zodat
over de persoon die hiermee geeerd wordt, geen misverstand
kan ontstaan. Aan de andere kant van het schild: de "Coq
Wallon", de rode Waalse Haan, op verzoek van de keizerin als
herinnering aan haar Waalse geboorte en opvoeding. Boven in

het midden is een keizerskroon aangebracht als herinnering
aan de dag van 29 mei 1939.
Toen Wackers in 1935 voor de derde maal koning was geworden,
kwam mgr. Lemmens, bisschop van Roermond, het H. Vormsel
toedienen aan de kinderen van Gronsveld en Rijckholt. Bij
deze gelegenheid beloofde de bisschop dat, indien Wackers
keizer zou worden, hij op de koffietafel zou komen. Op
Bronkdinsdag 1939 kwam de kerkvorst naar ons dorp nadat hij
op de hoogte was gesteld door Pastoor Creusen. Bij de Molen-
weg werd de bisschop door de harmonie en schutterij inge-
haald en begeleid naar het huis van de keizer dat mooi was
versierd. Hier zat mgr. Lemmens tussen het Keizerlijk paar
aan een koffietafel aan, samen met de geestelijkheid van
Gronsveld en Rijckholt, de burgemeester, de overheid der
schutterij en andere genodigden. Na afloop heeft de bisschop,
staande in de deur, de verzamelde menigte toegesproken.

1931 vin.r. Anna Roosen, Germaine Bouchoms, Lien wackea. /Claw- om de slthuuaii
te gmm "besjeenke".

Zijn laatste jaren brengt Wackers veelal door in de gemak-
kelijke zetel die hem bij het meisteken door de inwoners was
geschonken. De kaarten komen nu dagelijks op tafel. Samen
met onder andere Math van Thoor, Zjang Lebens, Pieke Waber
en Lien zitten ze elke avond te "jazzelemange". Als Lien op
een avond "kepot" speelt, grijpt Wackers haar vast en kust
haar. "Jummich, jummich" roept Lien, "dat es ien twentig
jaor neet mie gebeurd."
De grond waarop de bewaarschool was gebouwd en waarin ook
het Groene Kruis was ondergebracht, was door Wackers aan de
kerk geschonken. Hij besloot nu ook om het huis aan de kerk
te vermaken, zodat het eventueel dienst zou kunnen doen als
woonruimte voor de zusters van de bewaarschool en Groene
Kruis.

Ook in zijn allerlaatste levensjaar toont hij zich jong van
hart en doet zijn naam van kindergek nog eer aan. Bertha, de
vrouw van Pieke Waber, die de helft van het huis bewoonde,
ziet hem nog op het binnenplaatsje achter het huis met een
kruk rondstappen. Karel, ongeveer een jaar oud, houdt met
twee handen de kruk vast en leert zo met Wackers zijn eerste
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Grote Bronk 1939, keizerin Germaine Bouchoms leest "de dich" voor.

stappen zetten. Ook zat hij vaak op het bankje met Karel op
zijn schoot. Karel hield dan de grote kromme pijp, die
Wackers in de mond had, met twee handjes vast.
Op zijn sterfbed troost Lien hem door hem voor te houden dat
hij nu wel snel in de hemel zal zijn. "Es dat mer woer es",
zegt hij nog.
Op 1 mei 1943 sterft Jan Wackers. Het werd een sobere begra-
fenis. Als het geen oorlog was geweest, zou hij zeker met
militaire eer zijn begraven. De schutterij zou, 1943 was im-
mers een Grote-Bronkjaar, in vol ornaat zijn uitgetrokken.
Nu kwam van dit alles niets terecht. Zelfs de kerkklokken
zwegen omdat deze juist enkele weken daarvoor door de bezet-
ters waren geroofd. Maar ook deze omstandigheden in aanmer-
king genomen, zouden er toch meer dorpsgenoten zijn laatste
gang naar de kerk hebben moeten meemaken. Zeker na alles wat
hij voor Gronsveld en Rijckholt had gedaan.
Het mocht niet zijn. Iemand zei mij: "Men was meer bang voor
Wackers, dan dat men van hem hield." Wellicht is dat een
verklaring.
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