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Bij de voorpagina

Gronsveld±1950. Er was nog geen wegmarkering. De Gemeente verbood de familie
Ha yen de bank (rechts op de fob) voor het huis be zetten, tenzij men hiervoor
betaalde.
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Voorwoord redaktie

Mensen vragen wel eens: "Hoe kun je lid worden van
Grueles?" Het antwoord op die vraag is heel eenvoudig:
"Dat kan niet."
Grueles is een "stichting", en "stichtingen" hebben geen
leden.

"Maar al die mensen dan, die bij Grueles zijn?"
Dat zijn geen leden maar medewerkers.
Medewerker kunt u ook worden. Graag zelfs!

Na dit voorwoord vindt u een overzicht van alle secties en
alle medewerkers binnen die secties; van bestuur,
redactie, administratie, commissies en werkgroepen. Als u
de namen bekijkt, zult u ongetwijfeld merken dat er altijd
wel een of twee medewerkers "op 'nnen haonesjrie" bij u in
de buurt wonen.
De personen met telefoonnummer achter hun naam zijn
contactpersonen van de desbetreffende secties, maar de
anderen hebben ook wel telefoon.

Grueles kan nog heel wat medewerkers gebruiken, vooral
jongeren, ouderen, oudere jongeren, jongere ouderen, en
alien die daar tussen zitten, zowel van het vrouwelijke
als het mannelijke kunne.
(Als u denkt in deze opsomming niet te passen, moet u ons
zeker bellen.)

Grueles kan nog meer hulp gebruiken. Vandaar een nieuwe
rubriek in deze aflevering: We huelp Os. Er zijn heel wat
foto's met personen of gebouwen waarvan zelfs de sectie
foto niet kan achterhalen wie of wat dat is of zijn. U
wellicht wel.

Tot slot zaolige Paose.

De redaktie
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De Stichting Grueles

Bestuur

Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

Redactie periodiek

Hoofd:
Secretaris:
Leden:

Opmaak:

Typewerk:
Tekeningen:

Persberichten:
PR:

Distributie periodiek
Frans Bernards, Jean Devue,
Gilles Jaspars, Alice Jaspars,
Gerard Segers, Annie Selten,
Jef Simons, Piet Spronck,
Frans van de Weerdt, Ina van de Weerdt,
John van de Weerdt, Pim van de Weerdt,
Wallie van de Weerdt
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Harry Goessens
Pim van de Weerdt
Gerard Segers
Annie Selten
Gemma Brouwers, Toon van Baal,
John Gubbels, Gilles Jaspars,
Hans Kengen, Jos Preemen,
Cor Segers, John van de Weerdt

Harry Goessens
Piet van Caldenborgh
Gus van den Boom, Gilles Jaspars,
Hans Kengen, Gerard Segers,
Wallie van de Weerdt
Piet van Caldenborgh,
Wilma van Caldenborgh
Bon van de Langerijt
Maria Segers, Gilles Jaspars
Sjef Hutschemakers,
Pallieter Hutschemakers,
Harrie Huveneers, Hans Mulder,
Ina van de Weerdt
Dre Donders
Frans van de Weerdt

Abonnementen, Administratie en verzending
Alice Jaspars, Karel Jaspars,
Jos Freemen, Hub Wolfs

Tentoonstellingscommissie
Toon van Baal, telefoon 2397

Werkgroep Beugelbaan
Piet Huveners, Zjeif Pitti,
Cor Segers, Jo Segers,
Pim van de Weerdt, Theo van de Weert

Sectie Archeologie
Hans Kengen, telefoon 1450,
Piet en Wilma van Caldenborgh,
Wim Cox, Willy Derkx,
Karl Ferenschild, Ed Rousseau

Sectie Archief
Hub Wolfs

Sectie Dialect
Gemma Brouwers, telefoon 2675,
Gus van den Boom, Marie-Louise Essers,
Gilles Jaspars

Sectie Dorp en Milieu
John Gubbels, telefoon 1367,
Leon Olislagers

Sectie Foto
Jan van Baal, Paul Bouchoms,
Sjef Cans, Gidia Heijnen,
Alice Jaspars, Karel Jaspars,
Jos Preemen, Jeanny van de Weert
Lieske Bernards, Jeannette Houten,
Mieke Huveners, Agnes Lacroix,
Jenny Lacroix, Therese Roosen
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Sectie Historie
Jo Purnot, telefoon 04407-1385,
Jo Candel, Piet Daemen,
Jean Deliege, Jons van Dooren,
Virginie Huits, Gilles Jaspars,
Leon Joskin, Fieke Lakmaker,
Jo Meessen, Theo Pleunis,
Annie Selten, Arnold Selten,
Nic Willems

Sectie Natuur
Pim van de Weerdt, telefoon 2806,
Mathieu Cans, Ber Houten,
Margot Houten, Hub Reumers,
Jose Reumers, Frans van de Weerdt,
Margot van de Weerdt, Ina van de Weerdt
Hub Wolfs

Sectie Streekmuseum
John van de Weerdt, telefoon 2667,
Jean Brouwers, Eddy Bouchoms,
Gel Dassen, Roger Dassen,
Jacques Heijnen, Frans Huits,
Piet Houten, Jo Reintjens,
Wil Reintjens. Willy Schiepers

Sectie Video
Theo van de Weerdt, telefoon 2863,
Paul Crousen, Cecile Goessens,
Wallie Goessens, Eric Theelen,
Saskia Reintjens, Cor Segers
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Natuur

Kroelekraoje

Kraanvogels ("kroelekraoje") spreken steeds weer tot de
verbeelding. In grote groepen zuidwaarts trekkend, maken
ze ons er luidruchtig op attent als de winter voor de deur
staat. U zult dit verschijnsel wel kennen.
Minder bekend is her terugkeren van de kraanvogels in het
voorjaar. Meestal ligt de voorjaars-trekroute, door de
vaak heersende zuidwesten wind, ten westen van ons land.
Bovendien vliegen de kraanvogels met de wind in de rug
veel hoger waardoor zij niet of nauwelijks worden
opgemerkt. Zo is bijvoorbeeld bekend, dat kraanvogels op
een hoogte van vijf- tot zesduizend meter kunnen
doortrekken! Op grote hoogte is het kouder, zodat er
minder vocht uit hun vetvoorraad verdampt. Bovendien
ondervinden zij in de hogere luchtlagen minder weerstand.
Zo kunnen zij snel opschieten zonder veel energie te
verbruiken.
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Het gemiddeld aantal kraanvogels dat in onze streken

gedurende de voorjaarstrek wordt gesignaleerd, bedraagt
ook niet meer dan enkele honderden, waarvan het grootste
gedeelte de tweede en de derde week van maart doortrekt.
Voorjaar 1992 was dat duidelijk anders.
Op zaterdag 29 februari, het was een zonnige dag met een
matige zuid- tot zuidwestenwind, hoorde ik het bekende
"grus, grus". Het geluid werd steeds harder en weldra
kwamen de eerste kraanvogels in zicht. Het leek wel of de
vogels uit allerlei richtingen kwamen aanvliegen.
Opmerkelijk was ook dat ze boven de dorpskern bleven
cirkelen. Zo schroefden ze, onder luid geroep, steeds
hoger en hoger. Na ongeveer vijf minuten vlogen de eerste
vogels in V-formatie in oostelijke richting weg, spoedig
gevolgd door de rest. In totaal waren het om en nabij de

150 vogels.
Meteen daarop volgend heb ik deze aantekeningen gemaakt.

De inkt was nog niet droog toen mij via een telefonische

oproep verzocht werd meteen naar buiten te gaan om in de
noordelijke richting kijkend de volgende groep over
trekkende kraanvogels te observeren. Ook nu betrof het een
groep van ongeveer 150 vogels. Deze kwam echter uit het

westen, in een grote V-formatie aangevlogen. Deze formatie

vloog erg laag en hield er een fors tempo in. Ook deze
groep vloog in oostelijke richting weg.
Naderhand vernam ik, dat die zelfde dag omstreeks het
zelfde tijdstip, een groep ter grote van 75 kraanvogels
boven St.-Martensvoeren werd gezien.
Inmiddels is in het tijdschrift Limburgse Vogels ook aan
dit fenomeen aandacht besteed. De auteur van het artikel
in het tijdschrift heeft het aantal kraanvogels dat in de
periode van 27 februari tot 29 maart over Limburg trok,
weten te becijferen op een totaal van 7050 exemplaren,
waarvan 6677 alleen al op 29 februari!
Uit het overzicht van de binnengekomen waarnemingen, die
als basis hebben gediend voor het artikel in Limburgse
Vogels, bleek mij, dat de door mij waargenomen groepen
niet in het overzicht waren opgenomen wat mij ertoe bracht

deze alsnog aan de landelijke coordinator te melden. Mocht

u over dergelijke waarnemingen beschikken, schroom dan

niet deze alsnog bij onze sectie te melden. Mocht u in de

toekomst waarnemingen doen, dan zijn die eveneens welkom.
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Meldingen waarbij u tevens de plaats, de datum, het
tijdstip, het aantal vogels, de vliegrichting en de
formatievorm aangeeft, zijn de meest waardevolle. Wij
zorgen er dan voor dat ze op de juiste plaats terechtkomen.
Deze meldingen dienen er onder andere voor om een beter
inzicht te krijgen in de trekroutes en met name over de
pleisterplaatsen die op deze trekroutes worden aangedaan.
Tijdens de najaarstrek hebben de kraanvogels beduidend
minder haast en maken ze van meerdere pleisterplaatsen
gebruik. De Grote Peel, de Meinweg en de Grote Venen zijn
van die plaatsen waar de zeer schuwe kraanvogels jaarlijks
gebruik van maken. Zo trekken ze, op zoek naar voedsel en
vooral rust, in etappes zuidwaarts tot in de Spaanse
Estramadura.
Enkele duizenden kraanvogels overwinteren in Frankrijk.
Het meest noordelijke overwinteringsgebied ligt ten zuiden
van St.-Dizier, in de Champagne-streek.
Tijdens de voorjaarstrek leveren de kraanvogels enorme
prestaties. De vanuit Spanje komende vogels maken korte
tussenstops in de Champagne en vliegen een of twee dagen
later alweer door naar Ragen, een schiereiland in het
noorden van het voormalige Oost-Duitsland, om van daaruit
de oversteek naar Zweden te maken. De Duitse plannen om
van RUgen een groot havencomplex te maken, kunnen
desastreuze gevolgen hebben voor de kraanvogelpopulatie en
staan haaks op de beschermingsmaatregelen die bijvoorbeeld
de Zweden genomen hebben.
Wanneer de kraanvogels eind maart in Zuid-Zweden aankomen,
wacht hen daar een gedekte tafel. Ter voorkoming van
schade aan andere gewassen, poot de overheid elk voorjaar
in een droger gedeelte van een drassig natuurgebied zo'n
10 hectare aardappelen. Hier komen elk voorjaar enkele
tienduizenden kraanvogels bij elkaar, in afwachting van de
komst van het voorjaar in hun nog noordelijker gelegen
broedgebieden.
Half augustus zijn de jonge kraanvogels drie maanden oud
en ondernemen ze de eerste vliegpogingen. Weer een maand
later gaan ze met hun ouders voor het eerst op trek.
Overal waar ze voorbij vliegen, trekken ze met hun luide
roep de aandacht en zie je mensen de lucht afturen.
Vogelaars bellen elkaar snel de laatste waarnemingen door.
04408-2868 !

Hub. Reumers
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De kneel' van Zjeuf

Nikkela, gebuurtig op Ieperhej, haw versjejje jaore ien
Wes bie 'ne boer gewerk. Her waor noe perdsknech bie
Zjeuf. Met bon twieje trokke ze Paosmaondig op hOn paosbes
nao de hoemes. Nikkela haw 'nne noOme gabberdien aon, 'tine
demi-saison oet Wezent, zaag 'r, en 'tine ritmeisterhood
op. Eigelik neet op, meh aon. Oonderweg sjtoede zich Zjang
bie hon. Knawelenterre op ze sjiksje leep 'r met h6n aof.
Op z'nne jas haw 'r 'n hil klejn paamtekske sjteke. Dries
van Jes vegde bereves ien eng vites langs lion doer. Ten
eng haand twie kloompe. Len de aander 'nne doevereenk de
'r nao Yngelke goung bringe. "Dy doeve hebben 't hij hel
tienge de bys Len", zaag Zjang. 'r Heef z'nne kop opzy oet
en kaatsjde meters wied tossje de maosklawwe.
Oppe kerkfer hoUng e sjtok kertoung op de len. Zjeuf trok
len eng vdort drop aof. Hel-op loos 'r vuur: "Te koop
klaverzaad", bié de en de.
Zjeuf trok ien de kerk d'n oksaol op. Nikkela blef ater
ien de kerk sjtoen, met 'nnen dikke missaal len z'n han.
Oonder de prek loesterde her met bloetse tan. Vuur de prek
wodw her martelaar en hellig werde. Wie 'r hoert wat 'r
dao allemaol vuur mos doen en laote, goUng 'r van erm zen
zich mer 'nnen dreenke.
Boete koeme sjen 'n sjtraolende zon tossje witte wuekskes
oonder 'nne blawwen hiemel. 'n Druug bys bloos utiver de
kerkfer. Zjef weensde, met eng glace aon en de aander len
z'n haand, Zjeuf 'nne zaolige paose.
Zjeuf en Nikkela trokke nao Nes van Sjeef oe de keigelbaon
woerd heroepend. De kaffee holing vodl zjwaam van de segare
en piepe. 't Roek nao versjaold beer. Gemenelik huurs te
geine de kaffee iekoeme, waol oetgoen. Meh de vreme hawwe
ze gaw gesjoete. Her woerd vaan oonder tot boeve
besjnouts. Nikkela hoüng zinnen hood en z'nne jas aon de
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kapsjtok. Laachenterre goang 'r e Our kier met 'n vol
haand doer z'nne verwelderde kop haor en trok op 't befet
aon. Es 'r laachde zaog 'r nog neet zoe hulk oet. Nes
moiljlde met 'm of ze sdome op de vetwej hawwe gelodpe.
Tossjen 't befet en de kuUkedeur, oonder 't sjpiegelke,
sjtoung op e kiesenhodte teufelke 'nne petiel paos-ejjer.
"Pak dich dry ejjer vuur de Paose. Dich ouch Haj", zaag
Nes. "Ein eij es gein eij, twie ejjer es emn eij en dry
ejjer es e paoseij", sjaoterde ze. Haj sjnapde met 'n
groete haand dry ejjer en duijde ze Len z'n tes. Laij dy
groete han hebbe, hebben ouch groete tese. Leenks neve de
kuukedeur houng 'n reklaamplaot van Van Rossems Troost.
'nne Maan met z'nne kop en twie em m doer 'n plaank
gesjtoeke. 'nne Sjaandpaol oet de middelieve. De rokde
zich nog gaw 'n piep vuur 'r de piep ()et goung. Daoboeve
'n ge-emaljeerde plaot van awwe klaore. Veul ldij zegke
tienge reklaam: vuurlichting.
'en 'nnen hook, 'pie duUster leech, zaote t'rs te kaorte.
"Semieljaar, gef op, ien Hudgem het zich les 'nnen
doedgemyngeld. Kappe en geve. Ja, goej op!" Dao vele vleuk
en vuusj oppe taofel. D'n eine magkde d'n aandere vuur euf
(pet. Dao woerd weer gekap en gegeve en met rostiger kaal
wyjer gekaort. Gielke zaot ater de kdorters te lore
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zoonder e woerd te zegke. Noe en daan hoers te 'm 'ns aon
z'n piep sjluerpe. 't Haw get weg van es te begraove wors.
De big debie, meh de deis fleet met. Zjeuf daijde Nikkela e
glaos beer len z'n han. "Hie, dreenk 'ns. Allebeneur!". Es
'r beer zaog, kreg 'r zenewe ien de sjlokderm.
"Gezoondheid!". 'r Droonk 'nne groete sjleik en loorde met
veul resjpek nao 't glaos. Jeu sjtoede zich bie
naoder. 'nnen Dikke mens zoonder aosem. 't Waor bekend dat

'r de ldij oetvesjde. 'r Heef met z'nne kop, wie e perd
dat op ze gebiet knawelt, ien de richting van Nikkela. "Oe
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koms dich van dan?" "Van 't Belsj, oet Wes. Dao heb ich op
e geudsje bie 'nne boer gewerk. Ich been gebuurtig van
Ieperhej. Es joange joung been ich hie dek met miene pap
met besseme langs de deure koeme. "Waors te len Wes dan
fleet vermeejd tot november?" Zjeuf zaog 't gebaozel
aonkoeme en leep met groete treje nao de keigelbaon boete.
Nikkela klopde z'n piep leg len z'n haand. "Dat zal ich
dich 'ns zegke". Nikkela kos ouch get van motajle. "Ich heb
dao raizing gehad. Ich zoep te veul, zaag de gek. 'en Wes
blabjerde her roond dat ich nao de hoemes fleet boeve
wdoter kaom vuur haaf naach of maondig muerge." Nikkela
droonk zich gen eint. "'t Waor toch fleet vuur d'n hoond
gemak", zaag 'r. Es 'r nao hOn goung op Ieperhej, braag 'r
zich ammertodw 'n fles awwe klaore met. Dy versjtaok 'r
zich len de vry oe 'r sjleep. Noe mOt gezaag, 'r goung
nogal gereigeld heivers. Zoonder beer of sjterken draank
waor 't aanders 'nne sjtelle en serjeuze mens. "Meh wets
te wat 't waor", goung Nikkela wyjer, "Ich kreg dao niks
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te ete. Sjmuerges sjpek, sjnones sjpek. Gebraoje of
gekoek. Saoves lemkespap. Ejnigge kiere ien de wek
wortelesop. 'nnen Eenkele kier 'nnen havven hiering of 'n
haf eij. Sjmuerges sjtaing de pan oppe taofel oe ste dam
aon eine kaant de broed ien mogs soppe." Haj droonk ze
gldos leg. "Ja joung, erme leve fleet van de rieke, meh
rieke van de erme". Nikkela reep op Nes: "Lang as hie nog
get" en 'r goang wyjer met vertelle. "Op 'nne vyze kier
mos ich met de boer 'n hoon vange vuur te sjlachte. Wie
v'r aon 't vange wdore kegkden her op mich: "Sjnap die
zjwerte dao. 'n Krak met 'nne bleike kaamp en broedmaoger.
Haaf kdol, en de vere dy ze nog haw, rechop sjtoen. En de
wets, es 'nne boer 'n boon sjlach, es de boer of de boon
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kraank. Waach effe. Nei, dy mot v'r hebbe. En ich wes op
'n vette Barneveldse. Dat es dy krak wat dy haf ejjer lek.
Dodw waor de bok vet. Laachenterre wie e jochelend perd
ien de weend, goung ich drater aon. Meh daonao heb ich dry
daog aterein wortelesop kenne ete. Van d'n hanger von ich
ze ouch nog lekker." "Ja jot-1/-1g", zaag Haj, "soemers vend
'nne kraoj koen bah, en sjweenters vend 'r 'nne
perdskudtel lekker." 'r Paafde 'ns e pdor kier aon z'n
piep.
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" Boete bessemelaij sjtoen dy van Ieperhej toch ouch
bekend es sjmakkelerre en sjtruepers." "Dao has te mich
niks van te here", laachde Nikkela. "Ich heb mennige
liter petrol ien 'n verkesblaos nao 't Belsj braach. Dao
goang zieve tot aach liter ien." 'en einen aosem doer:
"Wat sjtruepe betrof, ich heb nog gawwer 'nne knien oonder
de reek es dat 'tine jeger raok sjut." Haj goejde de kop
opzy of 'r zegke woqw: bis te gek?
Met ze gemodjls wdor Nikkela z'n piep oetgegaange. Her
heel 'nne zjwegel draon, paafde en sjmetsde 'nne kier of
dry en heef met 'nnen hoUp allegdosie nao de voonke dy 'm
op z'n brookspiep vele. Her modjlde met doer en laag Haj
laank en breid oet utiver z'n eige leve. 't Mieste wat 'r
van aandere gehuurd haw. len e glaos beer zit mie kaal es
Len vief broejer.
Oondertossje haw Haj de lodge ldom sjtoen van 't beer en
zeugkde nao weurd. Zjeuf kaom met 'nne opgeblaoze maove
kop de kaffee ten. "Kom Nikkela, v'r goen heivers. De sop
word kaad." "Jao, v'r goen", zaag Nikkela. "Laot v'r Os
nog mer gaw 'nnen dreenke."
Zjeuf haw zoeveul gedroonke en getrakteerd dat 'r bie 't
betaole daag dat 'r de kaffee haw gegodwe.

Gus
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Toekomstplannen

Van het als tweede afgebeelde voorwerp uit het vorige
nummer, weten we uit diverse reacties dat de combinatie
van klauwhamer en bijl, gebruikt werd door de dakdekker,
hoofdzakelijk bij het maken van leien daken.
Het andere voorwerp blijft voor ons onbekend, want
daarover ontvingen we geen reacties.
Al onze attributen vinden hun plaats in de loods van het
streekmuseum aan de Oosterbroekweg.
In de loop der jaren hebben we zoveel verzameld dat de
hoods te klein is geworden. Daarom hebben we nu
uitbreidingsplannen.
Op de schets is de bestaande toestand donker en de
geplande nieuwbouw licht weergegeven. Hopelijk kunnen we
in een van de volgende uitgaven een foto van de nieuwbouw
laten zien.

John van de Weerdt

-
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Rijckholtse historic

Archief van Rijckholt

Degene die op ontdekkingstocht wil gaan in de historie
Rijckholt, moet daarvoor naar het Rijksarchief Limburg
de Pieterstraat te Maastricht. Daar bevindt zich het
archief van de Schepenbank Rijckholt en het familie-
archief van De Bounam. Het archief van de Schepenbank
heeft een lengte van 3,50 m en omvat de periode 1532 -

1792. Het familie-archief De Bounam bestrijkt de perio
1545 - 1957. Sinds kort bestaat van beide archieven ee
inventaris, gemaakt door onze dorpsgenote mevrouw Keys
Schuurman. Zo'n inventaris geeft de mogelijkheid bepaa
documenten en stukken in het archief op te zoeken. Naa
aanleiding van het gereedkomen van deze inventarissen
willen we in dit nummer aandacht schenken aan een stuk
historie van Rijckholt, zijn kasteel, en enige perikel
tussen de Rijckholtenaren en de kasteelbewoners. Voor
de historie van Rijckholt en zijn kasteel betreft, heb
we niet geprobeerd een overzicht te geven van alle
eigenaars. Degene die zich verder in de historie wil
verdiepen, vindt een literatuuropgave bij de
bronvermelding.

De vrzje rijksheerlijkheid Rijckholt

Rijckholt was in vroeger tijden een vrije
rijksheerlijkheid. Dit betekende dat boven de heer vat
Rijckholt alleen nog de Duitse keizer stond. De meestt
heerlijkheden hadden boven hun heer nog een graaf, hel
of bisschop die weer leenman van de keizer was. Aange
de keizer ver weg woonde en Rijckholt een onbeduidendE
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Wapens van Jean Baptiste de Bounam (links) en van zijn vrouw Marie de Moffarts
(rechts), in de muur van het hoofdgebouw van het kasteel.

heerlijkheid was, kon de heer doen en laten wat hij wilde.
Hij maakte hier dan ook weleens misbruik van, zoals we
verderop zullen zien. Hij kon zich zelfs veroorloven
Rijckholt een "zonneleen" te noemen. Dit betekende, dat
Rijckholt zijn rechten niet aan de keizer te danken had,
maar aan de zon (God).
Het grote voordeel van een vrije rijksheerlijkheid was,
dat men geen belastingen betaalde aan de keizer en dat men
hem geen diensten hoefde te leveren.
In 1063 is reeds sprake van een heer van Gronsveld.
Rijckholt behoort dan tot Gronsveld. In ± 1147 wordt
Rijckholt afgescheiden van Gronsveld en het wordt een
aparte vrije rijksheerlijkheid.

De eerste heer van Rijckholt is Winant, broer van
Phillippe van Gronsveld. Winant is de stamvader van de
heren van Rijckholt die o.a. heer van Bolland, een dorpje
op het plateau van Herve, zijn. Doordat er op een bepaald
moment geen mannelijke opvolgers zijn, komt Rijckholt in ±
1434 door erfenis in handen van de familie Van Vlodrop. De
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eerste beer van Rijckholt uit deze familie is Willem van
Vlodrop. Hij woonde waarschijnlijk niet in Rijckholp, want

1we weten dat in 1488 een bende plunderaars in de
burchttoren van Rijckholt huisde. In die tijd was er
oorlog tussen Maastricht en Luik. Een stel Maastrichtse
burgers had zich in de toren van Rijckholt verschanst en
plunderde van daaruit het Luikse gebied. Zij vonden dit
blijkbaar een leuke en winstgevende bezigheid, want toen
er vrede gesloten was tussen Maastricht en Luik, gingen ze
onverdroten voort met plunderen. Met dit verschil, dat nu
niet alleen Luiks gebied lastig gevallen werd, maar ook de
eigen streek. Het werd zo erg, dat Maastricht aan de heer
van Rijckholt 100 "kronen" beloofde, als deze de
plunderaars uit zijn eigen burcht kon verdrijven en die
voortaan bezet zou houden. Door de toren te verwoesten,
kon Willem aan dit verzoek voldoen. Op de ruines liet hij
meteen weer een nieuwe toren bouwen.

Waarschijnlijk bestond oorspronkelijk de burcht van
Rijckholt alleen uit de toren (donjon), waarin men zich
kon terugtrekken ter verdediging. Het benedengedeelte, met
muren van ruim twee meter dik, dateert uit de 14e eeuw;
hierop heeft Willem van Vlodrop de huidige toren laten
bouwen die later (door De Bounams) van een ander dak en
van andere ramen is voorzien. Het hoofdgebouw en de
vleugels zijn - in verschillende fasen - ook gebouwd door
leden van de familie De Bounam. Hierbij moeten we nog
vermelden, dat achter het huidige hoofdgebouw, nog een
vleugel heeft gestaan. Dit blijkt uit een 18e-eeuwse
tekening en uit restanten van funderingen. Hoe de voorkant
van het kasteel er uitzag, zien we op de pentekening van
Jamar.

Keren we nu terug naar Willem van Vlodrop. Hij was de
eerste van zijn geslacht dat Rijckholt bestuurde tot in de
17e eeuw. Tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) is er
weer een Willem van Vlodrop beer van Rijckholt. Omdat hij
protestant wordt en de zijde van Willem van Oranje kiest,
wordt Rijckholt (en andere bezittingen) in 1585 ingelijfd
bij het graafschap Dalhem. Na vijf jaar krijgt Willem
Rijckholt weer terug. Enkele jaren later verkoopt hij
Rijckholt.

20

Niet al zijn kinderen zijn het met deze verkoop eens.
Binnen het gezin waren trouwens ook problemen over de
politieke koers (trouw aan de Spaanse koning of aan Willem
van Oranje) en over de godsdienst (katholiek of
protestant). Na veel geruzie en geharrewar koopt zoon Otto
Hendrik van Vlodrop in 1615 de baronie Rijckholt terug
voor de prijs van 54000 Brabantse guldens plus een gouden
ketting. Lang heeft Otto Hendrik niet van zijn koop
geprofiteerd. Al gauw hoort men niets meer van hem in
Rijckholt en er doen geruchten de ronde dat hij vermoord
is. Waarschijnlijk is dit gebeurd rond 1619 in Luxemburg.
In zijn testament staat zijn neefje Willem van Bongart
genoemd als erfgenaam. Wanneer deze zijn rechten voor de
schepenbank van Rijckholt komt aantonen, erkent de
schepenbank hem als beer, op voorwaarde dat alles klopt.
Dezelfde dag echter meldt zich ook de protestantse broer
van Otto Hendrik van Vlodrop. Hij is het niet eens met het
testament van zijn broer en vindt dat Rijckholt in zijn
familie moet blijven. De schepenbank van Rijckholt heeft
bier ook geen problemen mee en erkent hem als beer,
eveneens op voorwaarde dat alles klopt. Het maakte de
inwoners kennelijk niet veel uit of zij door de bond of
door de kat gebeten werden.
Tussen beide partijen (oom en neef!) ontstaat een hevige
ruzie; oom wil zelfs duelleren. Om erger te voorkomen
neemt de procureur-generaal van Brabant Rijckholt in bezit
voor de koning van Spanje. Deze wordt dus de nieuwe beer
van Rijckholt. Dit betekende dat de schepenbank van
Rijckholt de koning van Spanje als beer moest erkennen en
aan hem de eed van trouw moest afleggen. Eerst weigeren de
Rijckholtenaren dit, maar twee tonnen bier doen hen snel
van gedachten veranderen.
Het feit dat Van Vlodrop protestant was en Van Bongart
katholiek, zal er wel mee te maken hebben dat Rijckholt na
enkele jaren in Spaans bezit te zijn geweest, in handen
komt van de familie Van Bongart. In 1683 komt de vrije
baronie Rijckholt weer in de verkoop. Koper wordt Jean
Maximiliaan Bonhomme, mede-directeur van een glasfabriek
in Maastricht (Wyck) en burger van Maastricht. Hij is een
lid van de Luikse familie Bonhomme die rijk was geworden
door het fabriceren van glas. In meerdere steden
(waaronder dus Maastricht) bezat de familie glasfabrieken.
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Jean Maximiliaan Bonhomme was niet van adel. Dit vormde
geen probleem, geld telde.
Door de koop werd hij heer van de vrije baronie Rijckholt
en daardoor dus ook heer over leven en dood van zijn
onderdanen.

Enige jaren later werd Jean Maximiliaan door de Duitse
keizer in de adelstand verheven (zonder titel) en pas in
1789 - enkele jaren voordat de Fransen deze streek
inlijven en een eind maken aan alle heerlijkheden en
vorstendommen - kreeg een afstammeling de titel baron.
Jean-Maximiliaan Bonhomme, de nieuwe heer van Rijckholt,
ging niet in Rijckholt wonen, want veel meer dan een toren
was er niet. Hij verbleef in Luik, waar hij belangrijke
functies bekleedde, of in Maastricht. Hij veranderde wel
zijn naam; hij noemde zich voortaan De Bounam de Ryckholt,
Noble Seigneur de la Baronnie de Ryckholt.
Het heer van Rijckholt zijn, viel Jean Maximiliaan zwaar;
de inwoners waren zeer lastig. Vandaar dat hij in 1703
Rijckholt aan zijn zoon Jean Baptiste gaf. Deze wilde wel
in Rijckholt gaan wonen en liet daarom naast de toren de
hoofdvleugel bouwen. Zijn wapen en dat van zijn vrouw
vinden we daar nog. Ook de twee zijvleugels werden tijdens
zijn bewind gebouwd. In de linkervleugel was een kapel,
toegewijd aan St.-Rombout, de patroonheilige van de
heerlijkheid Rijckholt. In het plafond van de kapel is nu
nog het wapen van Jean Baptiste en zijn vrouw te zien.
Rijckholt blijft in handen van de familie De Bounam tot in
1794 de Fransen komen. De laatste beer van Rijckholt
woonde toen niet in Rijckholt maar te Grathem, waar de
familie ook bezittingen had. Tijdens de Franse Tijd en ook
nog daarna werd het kasteel van Rijckholt bewoond door
Charles van Brienen die gehuwd was met een zus van de
laatste beer van Rijckholt. Charles werd in 1802
burgemeester van Rijckholt.

In het begin van dit artikel hebben we Rijckholt een
onbeduidende heerlijkheid genoemd. Hoe groot was die
heerlijkheid dan? In een document uit 1681 wordt gesproken
over ruim 40 bunders, 32 koeien, 16 kalveren en 15

paarden. (Een Rijckholtse bunder is 81 are en 82 centiare)
(2). Het aantal inwoners zal waarschijnlijk 150 hebben
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bedragen. De grenzen van de heerlijkheid zullen niet veel
afgeweken hebben van de latere gemeente Rijckholt. In 1794
maakten de Fransen een eind aan bijna 650 jaar
rijksheerlijkheid. De banden met het Duitse Rijk werden
doorgesneden en Rijckholt werd als gemeente een deel van
het nieuwe Nederland. 1 Januari 1943 kwam Rijckholt weer -
na bijna 800 jaar - bij Gronsveld.

Perikelen tussen de kasteelheer en zijn "onderdanen"

De verhouding tussen de familie De Bounam en een deel van
de Rijckholtenaren was niet altijd goed te noemen. In het
archief van de Schepenbank komen we regelmatig stukken
tegen die handelen over meningsverschillen tussen de heren
van Rijckholt en de inwoners. Het kwam zelfs voor, dat het
hele dorp met deze potentaten overhoop lag.
Dat begon eigenlijk al kort nadat de familie De Bounam
Rijckholt had gekocht. De beer van Rijckholt klaagde juni
1685 dat de inwoners weigerden om in zijn weiland
("kesjtielswej") karweien te doen. Hij was van mening dat
de inwoners verplicht waren gratis diensten voor hem te
verrichten. Hij eiste dat de inwoners, indien ze bleven
weigeren, hiervoor zouden moeten boeten. De
Rijckholtenaren waren het daar niet mee eens en namen een
advocaat in de arm. Zij voerden aan dat zij door de
aanhoudende oorlogen en de slechte tijd "gans ende
geheelycken zijn bedorven". Volgens hun zeggen konden ze
heel moeilijk aan levensmiddelen komen. Daarom konden ze
niet ook nog gratis werkzaamheden voor de kasteelheer
verrichten. Trouwens bun voorouders zouden dat ook niet
verplicht zijn geweest. Jean Maximiliaan de Bounam was van
die verdediging niet erg onder de indruk. Hij hield vol
dat de Rijckholtenaren wel beter moesten weten. Hij raadde
hun aan eens bij de "buren" van de omliggende dorpen te
gaan kijken. Daar maakte men geen problemen als gewerkt
moest worden voor de beer. Doordat de Rijckholtenaren zich
zo halsstarrig bleven opstellen, was hij verplicht het
werk door anderen te laten doen, die hij daarvoor moest
betalen. Het proces sleepte zich voort, want twee jaar
later verklaarde de gewezen schout Laurens Rombouts
opnieuw voor de rechtbank dat de Rijckholtenaren altijd
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Kasteel Rifckholt, 18e eeuw.

Kasteel Rifckholt, 19e eeuw.
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alle karweien voor de heer gedaan hadden. Hij beweerde dat
bij de verhuizing van de vorige kasteelheer de inwoners
met hun paarden en karren zelfs diens bagage naar Spa
hadden gebracht. De Rijckholtenaren lieten getuigen
opdraven die het tegendeel bewezen. Hendrik Blonden, 67
jaar, schepen in Breust, geboren en getogen in Rijckholt,
had nooit jets van gratis werkzaamheden verrichten gezien.
Alleen hooiden Rijckholtenaren jaarlijks de kasteelweide
en brachten zij het hooi naar het kasteel. Ook Jan
Berchmans, 86 jaar en schepen in Gronsveld, zei dat hij
dicht bij het kasteel geboren was en daar een tijd gewoond
had. Hij kon zich alleen herinneren dat ten tijde van
schout Hagelsteijn men vrachten kolen bij de Maas ging
halen. Echter werden de inwoners hierbij getrakteerd. Hoe
deze affaire verder afliep is nog niet bestudeerd, maar
duidelijk is dat de toon voor de komende jaren was gezet
(3).

Meningsverschillen tussen de kasteelheer en
Rijckholtenaren zijn schering en inslag. Vooral als
inwoners verklaarden geen boodschap aan de heer te hebben,
kon dat voor betrokkenen vervelende gevolgen hebben.

Dat overkwam Jan van Oosterijck, gehuwd met Elisabeth
Tossin. Hij woonde in Rijckholt en werkte als knecht bij
Laurens Halders. Jan had het lef in het openbaar te
zeggen, dat hij met de kasteelheer niets te maken had. Wat
was er aan de hand? De vrouw van Claes Hermans beticht Jan
van diefstal van een nieuw vat. De schout stuurt de "baoj"
(gerechtsbode) Herman Goessens op onderzoek uit. Tijdens
een huiszoeking bij Jan van Oosterijck komt het gestolen
vat te voorschijn. Weliswaar in stukken gezaagd, maar het
bewijs is geleverd. Als daarna de gerechtsbode Jan een
dagvaarding uitreikt, zegt deze dat hij met de justitie
van Rijckholt niets te maken heeft. "Dat hij soldaet waere
ende sijne huijsvrouwe soldaetevrouwe in welcke staet sij
willen blijven ende sterven". Verder betoogt hij dat de
schout van Rijckholt een spion is. Jan verklaarde later
dat als zijn vrouw hem niet had vastgehouden, hij de
gerechtsbode als "een hoondt soude doodt geschoote
hebben". Omdat Jan geen onroerend goed bezat, werd als
straf zijn huisraad in beslag genomen (4). Ruim twintig
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ii

jaar later, 30 april 1725, werd in verband met een
diefstal op het kasteel, een zoon van Jan van Oostenrijck
en Elisabeth Tossin, Peterken van Oostenrijck met zijn
compaan Jean Le Roy in Rijckholt opgehangen. (Zie Grueles
1990, 10e jrg nr 3, pagina 143). De galg stond "aent
Vaensdael", (ten noordoosten van het huidige
zustersklooster). De beer van Rijckholt, Jean Baptiste de
Bounam, gelastte: "dat hun doodt lichaem andere ten
exempel sullen blijven hangen" (5). Jan is de tragedie met
zijn zoon niet gespaard gebleven. Hij overleed op 14
januari 1726 en werd begraven in Gronsveld.

Ondanks alle represailles waren sommigen niet "bevroere"
de kasteelheer nu en dan te affronteren, zo ook niet
Joannes Doyen. Hij maakte het wel erg bont. Volgens de
documenten had Joannes, al eerder in herbergen in
Rijckholt, Gronsveld, Eijsden en Luik achter het stadhuis,
gezworen de kasteelheer en zijn lijfknecht bij de eerste
de beste gelegenheid aan het mes te rijgen. Hij zei dat
hij de wacht zou houden "aen de barriere" (hek) van het
kasteel. Hij hield woord. Toen op 12 september 1717 tegen
de middag, de kasteelheer en zijn gevolg na afloop van de
H.Mis de slotkapel verlieten, stonden Joannes en zijn
vrouw hem op te wachten. Volgens getuigen had hij een
groot mes in de mouw van "sijnen rock". Hij tierde en
vloekte, dat alle bomen op 't Broek eigenlijk nog te
weinig waren om de heer en zijn lijfknecht aan op te
knopen. Hij daagde de kasteelheer uit maar eens 't Broek
met hem op te komen. Ook hier vermelden de documenten niet
hoe het is afgelopen. Tot een steekpartij kwam het niet,
maar de straf zal niet mals zijn geweest (6).

Inderdaad was kasteelheer zijn in Rijckholt geen functie
zonder risico's. Waren het niet "die" van Rijckholt, dan
waren het Gronsveldenaren die hem het leven zuur maakten.
Op zondag 23 juli 1713 zaten de kasteelheer en zijn
gemalin samen met de schout en de schepen in de herberg
van Jean Beaujean. Het hoge gezelschap beyond zich in de
gelagkamer; een aantal andere personen was in de keuken.
Toen een vijftal Gronsveldenaren ook de gelagkamer
binnenkwam, stuurde de kasteelheer hen naar buiten (aldus
getuigen). Peter Nefs kreeg van de baron een "soufflet"
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(kaakslag) en Claes Scrinemeckers werd op een karwatsslag
getrakteerd. Claes maakte zich hierover zo kwaad, dat hij
met een "snaphaen" vanaf de poel op 't Broek door het
venster van de gelagkamer schoot. Alleen "door Godts
gratie ende groot ge1uijk niemanten is worden geraeckt".
Claes verklaarde later, dat de "snaphaen" war met "haesen
haegel" geladen was geweest. Toch vond men in de muur twee
kogelgaten. De dag erna werd Claes Scrinemeckers, Jan
Pleumekers en Hendrick Dupuis in het kasteel van Gronsveld
gevangen gezet.
Hoelang ze in de kerker hebben doorgebracht, weten we
niet. Wel is bekend dat tien jaar na dato nog geen proces
gevoerd was. Reden: men werd het niet eens, of de
strafzaak in Rijckholt dan wel in Gronsveld gevoerd moest
worden (7).

Zelfs gebeurde het op 13 maart 1728 dat het kasteel werd
aangevallen door een menigte mannen bewapend met "ledders,
balcke, planken, treven, ijzeren hamers en bickels,
waarmede sij de poorten van 't casteel probeerden te
forceren". Aanvoerder was een zekere Francois Gathij. Ging
het bier om een ordinaire wraakactie? Want we weten dat op
13 oktober 1726, dus anderhalf jaar eerder, Willem
Blonden, 54 jaar, schepen van Rijckholt, gezien heeft dat
Jean Gauthoye "den ouden" een affiche dat op de kerkdeur
hing, in "coleer" in het bijzijn van vele omstanders heeft
afgescheurd. Ook Engel van den Boom n 26 jaar, Michiel
Schijnemeeckers 33 jaar en verschillende anderen
verklaarden, dat Willem Nefs met twee nagels een affiche
op de kerkdeur had opgehangen en dat Jean Gathoye "d'n
ouden" en zijn knecht het weer aftrokken en het
kapotscheurden. De papiersnippers gooiden ze kapelaan
Heusschen in het gezicht. Terwijl Gathoye het affiche
vertrapte, schold hij op de kasteelheer van Rijckholt (8).
Ging het bier om een arrestatiebevel voor zijn zoon? Want
op 15 januari 1728 arresteerde "de edele baron" Jean
Gathoye (waarschijnlijk "din jonge"). Hij wordt onder
toezicht van "schutten" in het kasteel van Rijckholt
opgesloten. Waarschijnlijk beschuldigde men Jean van het
achteroverdrukken van een diamant die de graaf van Arbergh
(Gronsveld) aan de heer van Rijckholt wilde overdragen. In
de nacht van 9 februari probeerde de gearresteerde uit het
kasteel te vluchten. Hij knoopte "de twee laeckens van
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sijn bedt, ende handtdoeck die hij uijt des weleedele
heere keucken bedeeselijck heeft mede genomen, sijn
hemden, dassen en mantel, ende sigh langhs den muijr
oistren (oostelijke muur) de 20 a 21 voet hoogh sijnde met
perijckel (gevaar) van sijn leven uijt de venster van
desselfs sIaepcamer affgelaeten heeft". Het liep echter
niet goed af. Jean maakte blijkbaar een flinke smak, want
het "document" gaat verder met de mededeling dat volgens
de "chirurgijn" de gearresteerde niet capabel is in drie

weken het bed te verlaten (9).

Tot zover over Rijckholtse dorpsperikelen, geen
historische hoogstandjes, maar het zegt we1 jets over het
reilen en zeilen van onze voorouders. Voor goed begrip, er
waren ook Rijckholtenaren die het wel goed konden vinden

met de kasteelbewoners. Want op 20 september 1784 wordt

gedoopt Anthonius Josephus Franciscus, zoon van Gerardus

Dupont en Maria Elisabetha Bemelmans. De peetouders zijn

Antonius Josephus de Bounam de Rijckholt en zijn gemalin

Helena Francisca Henrietta de Lom.
Theo Pleunis
Jo Purnot

Bronvermelding
1: - J.J. de Wit, Publication 1916.

W.E.S.L. Keyser-Schuurman, inventaris archief
schepenbank Rijckholt.
W.E.S.L. Keyser-Schuurman, inventaris archief van de
familie De Bounam de Rijckholt.
W. Marres en J.J.F.W. van Agt, voorlopige lijst van
Monument en.

- E.C.M.A. Batta e.a. Limburgs Verleden deel II.
Ph. de Bounam de Rijckholt en T. Bouvy Coupery de St.

De Woonstede door de eeuwen heen juniGeorges, 1979.

- J.P.J.A.M. van Daalen, Het kasteel van Rijckholt
2: Schepenbankarchief Rijckholt inventarisnummer 90
3: Schepenbankarchief Rijckholt inventarisnummer 51
4: Schepenbankarchief Rijckholt inventarisnummer 53
5: Schepenbankarchief Rijckholt inventarisnummer 58
6: Schepenbankarchief Rijckholt inventarisnummer 55
7: Schepenbankarchief Rijckholt inventarisnummer 53
8: Schepenbankarchief Rijckholt inventarisnummer 58
9: Schepenbankarchief Rijckholt inventarisnummer 39
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Het vorige artikel zou mijn laatste artikel in deze reeksDor zijn geweest, ware het niet dat een aantal leden van
Grueles eind 1992 het initiatief heeft genomen om "Aachter
ien de sjtraot" (thans Mgr. Willigersstraat), ter hoogte
van huisnummer 8, een ongevalskruis te herplaatsen.
Volgens de overlevering zou op deze plek de grootvader van
Pi?.ter Raike (Pjerke Reks) verongelukt zijn. Het feit dat
men er destijds een stenen kruis heeft geplaatst, betekent
dat dit ongeval nogal indruk heeft gemaakt op de bevolking
van Gronsveld.
Het stenen kruis dat men er toen geplaatst heeft, was in
de loop der jaren, vooral door de aanleg van de huidige
Mgr. Willigersstraat, nagenoeg geheel onder de grond
verdwenen. Toen Math Damzo er zijn woning bouwde, kwam dit
kruis weer te voorschijn. Hij heeft het tegen zijn schuur
geplaatst, maar op een dag was het verdwenen. Alle
pogingen ten spijt, heeft hij het nooit meer kunnen
vinden.
Voor ons dorp is het van groot belang dat deze kleine
monumenten (kruisen) en hun geschiedenis zoveel mogelijk
bewaard blijven voor ons nageslacht.
Eerst jets over het kruis dat men er nu heeft geplaatst.
Het is een zeer bijzonder kruis met ook weer een eigen
verleden. Het is een stenen kruis met een hoogte van 61
cm, een spanwijdte van 42 cm en een balkbreedte van 11 cm.
Dit kruis is afkomstig van het oude kerkhof van Cadier en
Keer. Het behoort tot de oudst bekende grafkruisen in deze
streek. Een nauwkeurige datering is nog niet te geven,
maar het is vermoedelijk van voor 1500. Dit valt af te
leiden uit de afmetingen en uit het feit dat er geen naam
en/of overlijdensdatum op staat. In vroeger tijden, tot
kort voor 1500, werd er nooit een naam vermeld op een
grafkruis. Dit zou toen ook weinig nut hebben gehad, omdat
nagenoeg niemand kon lezen; bovendien vormden de dorpen
een hechte, gesloten gemeenschap waar iedereen iedereen
kende en men ook precies wist van wie welk grafkruis was.
Volgens Jaak Nijssen uit Sint-Maartensvoeren, een kenner
op dit gebied, die veel onderzoek heeft verricht op vele
kerkhoven in de omgeving, zijn bij de bouw van de nieuwe
kerk in Cadier en Keer en de aanleg van het nieuwe kerkhof
(1970), ca 15 oude grafkruisen uit een belangrijke
verzameling jammer genoeg verloren gegaan.

32 33

ci

Het ongevalskruis "Aachter ien de sjtraot"



Dit kruis is in 1991 per toeval weer tevoorschijn gekomen.

Het was bij de gemeente Cadier en Keer op de hoek van de

Kerkstraat en de Rijksweg als grenspaaltje in gebruik,

totdat een oplettende voorbijganger het "ontdekte" Nadat

men het paaltje had uitgegraven, bleek het een op zijn kop

geplaatst stenen kruis te zijn.
We mogen dan ook blij zijn dat we dit bijzondere kruis

hebben gekregen om hier als ongevalskruis te mogen

plaatsen.
Nu terug naar de aanleiding tot het herplaatsen van dit

ongevalskruis. Was het verhaal uit de overlevering wel

waar, en zo ja, wie was dan die grootvader van Pierreke

Reks en wat was er gebeurd?
De vele uren werk in het Rijks- en Gemeentearchief zijn
niet voor niets geweest. Het verhaal uit de overlevering

kan worden bevestigd. De naam van de grootvader van Pjerke

was Nicolaas Hubertus Raike. In het overlijdensregister

van de Sint-Martinuskerk van Gronsveld werd door de

pastoor het navolgende opgetekend:
"18 juni (1888) begraven Nicolaas Hubertus Raike

echtgenoot van Anna Catharina Schiepers in de leeftijd van

76 jaar. Onverwacht gestorven"
In de kantlijn werd tevens vermeld: "linker deel kerkhof".
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Uit de toevoeging "onverwacht gestorven", kan worden
afgeleid dat hij door een onverwachte gebeurtenis, zoals
een ongeluk, om het leven is gekomen.
Waar de opleiding in de kantlijn betrekking op heeft, is

niet helemaal duidelijk. Er is mij verteld dat de mensen
die bij de instorting van de kiezelkuil om het leven zijn

gekomen ook op het linker gedeelte van het kerkhof tegen

de kerk werden begraven.
Wat de ware toedracht van het ongeluk is geweest, heb ik

niet kunnen achterhalen. Volgens de overlevering zou er
een ongeluk met een paard hebben plaats gevonden.

Leon Olislagers



Ken dir hon nog
Dries van Warn

Vooral door de jongere lezers is de wens geuit om in deze
rubriek ook over mensen te schrijven die nog niet zo lang
van ons zijn heengegaan. We hopen dat met artikel over
Dries Weber, die voor veel jeugdigen een begrip was, aan
deze wens wordt voldaan.

Dries werd geboren in Gronsveld op 11 januari 1904 als
Wilhelmus Hubertus Andreas Waber. Zijn vader WiThelmus
(Worn). Waber en zijn moeder Elisabeth (Lies) Scheepers
kregen 11 kinderen: Ber, Liza, Tien, Dries, Net, Marie,
Lewie, Pie, en Bertha. Van de twee anderen, die maar kort
geleefd hebben, heb ik de naam niet kunnen achterhalen.
waarvan er twee maar kort geleefd hebben. Thans zijn er
nog twee in leven: Net Soudant-Waber (Harmonieweg 2) en
Marie Waber (Rijksweg 156).

Dries werd geboren in het huis Rijksweg 154 (thans famine
Jurkiewicz). Hij groeide op in de "Leimsjtraot" en
doorliep de lagere school van Gronsveld. Echter niet van
harte, want Dries had een hekel aan leren. Zijn moeder
overleed op 49-jarige leeftijd in 1921. Vader Wtim bleef
met negen kinderen achter en maakte moeilijke tijden door.
Na de lagere school wilde Dries zo snel mogelijk een vak
leren. Zijn vader had inmiddels zijn baan bij de
spoorwegen verruild voor het slagersvak. Dries zag hier
wel toekomst in en ging in de leer bij slager Heunders
nabij de maasbrug in Maastricht. Zijn broer Lewie leerde
het vak bij zijn vader. Samen met Lewie nam hij de
slagerij van zijn vader over. In het begin trokken zij
vaker, voorzien van messen, te voet de boerderijen langs.
Later werd het meeste vee geslacht in de eigen slagerij,
achter hun huis. Op zaterdagen bracht Dries het door
klanten bestelde vlees rond met de fiets en toen de tijden
beter werden met de door Lewie aangeschafte DAF.
Dries was in tegenstelling tot wat zijn beroep zou doen
vermoeden, een echte dierenliefhebber. Hij bezat een

Dries op jeugdige leeftijd.
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Dries als dienstplichtig soldaat.

dashond en een voliere. Toen hij werd opgeroepen voor de
militaire dienst nam hij nauwelijks afscheid thuis. Hij
zei alleen: "Let op de hand en de vogels." Groot was zijn
verdriet toen zijn dashond werd overreden. Zijn familie
die de persoon kende die de hand had overreden, verzweeg
de naam uit angst dat Dries represailles zou nemen, want
Dries, in wezen een zachtaardig man, kon zich in bepaa1de
situaties moeilijk beheersen.
In zijn jeugdjaren speelde hij "kaor" bij de harmonie. Op
latere leeftijd verruilde hij het instrument voor een
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geweer bij de schutterij. De schutterij was voor Dries een
welkome afwisseling in zijn vrij geregeld leven. Hij
volgde in 1950 zijn vader op als sergeant-majoor bij de
blauwe compagnie. Vooral wanneer Dries met Koningmeisteken
hoog op de koninginnewagen naast de koningin mocht plaats
nemen, was hij rijker dan de koning. Hij zwaaide dan naar
het volk alsof hij zelf de vogel had afgeschoten.
Dries was lange tijd lid van Biljartclub Gronsveld (café
Kips). Hij was een speler die de mooiste caramboles kon
maken en de gemakkelijkste kon missen. Een van zijn vaste
uitspraken tijdens dit spel was: "es 'r d'r Om kent, dan
geit 'r d'rom".

1953. V.I.n.r. Zjeng Aarts, Marcel Doyen, Dries, Zjeng Goessens.
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Dries ging graag wandelen, meestal met de bedoeling op
straat of in het veld, een praatje te maken. Hij was een
gelovig man, ging elke zondag naar de kerk en elke dag
naar het kapelletje om een kaars aan te steken. Zijn
verjaardag vierde hij nooit. Hij was erg bescheiden en gaf
vooral de laatste jaren van zijn leven alles weg wat hij
bezat. Na het avondeten had hij zo zijn vaste patroon.
Eerst bracht hij een bezoek aan zijn nicht Miep Gulikers-
Waber om vervolgens verder te wandelen naar een van zijn
vrienden. Zo kwam hij regelmatig bij Ber Smets, Bart van
Thoor, Eddie Goessens en bij de familie Wanders-Waber. Die
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1969. Dries als sergeant-majoor van de blauwe compagnie. Achter: kapitein Marcel
Doyen.

Nadat zijn broer Lewie om gezondheidsredenen het
slagersbedrijf moest beeindigen, kreeg Dries nicer tijd
voor andere dingen. Hij ging bij zijn zusters Marie en
Tien inwonen, achter zijn ouderlijke woning.

1976. Voor het huis van koning Ha) Goessen.

.4tairr

Bij de Biljartclub Gronsveld. Staand v.l.n.r. Dries, Pierre Peters, Zjeng Smeets, Zjaak
Houben, Nic Houben, Rinus Castermans, Pim van de Weerdt, Ber Houben, Pierre
Raike, Jean Pric ken, Mathieu Frederikx, Zjef Houben, Chrit Houben, Ber Houben.
Zittend v.i.n.r. Hal Meijs, Jean Houben, Ber Smets, Jean van Eijsden, Zjeng Houben.
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1980. Dries voor zijn blauwe compagnie. Vint.. Lucien Doyen, Albert Hayen, Jean
Damzo, Sjel Huveners, Josef Clairbois, Ber Goessens, Marcel Doyen,

bezoeken duurden nooit langer dan tot 22.00 uur want dan
was zijn vriend en cafehouder Lou Smeets aan de beurt. Je
kon de klok op Dries gelijk zetten. Om klokslag tien uur
kwam hij binnen. Zijn vaste kaartmakkers hadden vaker de
kaarten al geschud. Was hij soms een minuut te laat dan
hoorde je: "Dju, Dries es laot hui."
Kaarten was zijn lust en zijn leven. Hij was een echte

4

"Kaortmoor". Je kon aan zijn gezicht zien hoe het hem
verging. Kreeg hij goede kaarten dan glunderde hij
breeduit. Kreeg hij slechte kaarten dan zag je dat ook.
Van de aan tafel gebruikte (en thans nog gebruikte)
kaarttermen kwamen er vele uit Dries' koker. "Roete, pisse
moste boete", "Sjoppe het 'nnen hoond nog fleet gen",
"Herte, zien geng zjwerte". Troefboer noemde hij steevast
"Van Geelkerken". Wanneer Dries tijdens een spel dacht
alle slagen te kunnen maken, dan kon hij zich amper
beheersen. Vaak voor zijn beurt (en ook vaak onterecht)
legde hij zijn kaarten op tafel. Groot was dan de
hilariteit wanneer bleek dat Dries een troefje had
vergeten te tellen. Tijdens het kaarten dronk Dries geen

Groete Broonk 1980. Dries tijdens paolhotiwe, onder de boog nabij zijn ouderlijk
huis.
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In café Smeets. V.1.n.r. Dries, Jose Goessens, Eddie Goessens, Jean van de Weerdt

bier, want daar moest hij te vaak van naar de wc; hij had
niet graag dat iemand anders zijn kaarten opraapte (zelf
deed hij dat bij anderen overigens wel). Hij drank daarom
altijd een elske met een suikerklontje. In het café was
Dries een graag geziene gast. Hij praatte met iedereen
hetgeen hem vooral bij de jeugd populair maakte. Dries was
ook geruime tijd lid van de biljartclub in het café van
Lou Smeets. Wanneer het café dicht ging, liep ik vaker met
Dries naar huis. Voor zijn huisdeur kwamen dan nog
verhalen los, die zo uitvoerig waren, dat mijn vader al
meer malen de oven vol brood had, wanneer ik arriveerde.
Dries zei dan: "Zek mer tienge pap dat ste met mich bis
opgelodpe."
Dries was ook een bewonderaar van de voetbalsport. Hij
keek graag naar de wedstrijden van SCG en naar voetbal op
TV, en droeg ook het elftal van café Smeets een warm hart
toe. Hij was erelid en sponsorde het team door elk jaar
een bal te schenken.

Dries is nooit op vakantie geweest. Daar zag hij het nut
niet van in. Op 23 juli 1980, (een maand na de Groete
Broonk) overleed Dries aan een hartaanval in de armen van
zijn zus Marie. Hij had zijn vrienden geen kans gegeven am

afscheid te nemen want die waren met vakantie. Hij werd
begraven op het openbare kerkhof van Gronsveld.

Frans van de Weerdt

Foto

1932. Achter: Pie Waber, postkantoorhouder; Lieske Mm gels (Waber). Voor v.I.n.r.
Frans, Maria, Corrie, Ber. Op de achtergrond het voormalige post kantoor, gebouwd
in 1925.
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1947. Bruidjes in de kerk te Rijckholt, ter gelegenheid van een jubileum-priesterfeest
van een der paters. V.1.n.r. Maria Caelen, Anneke Dupont (Doyen), Trinet Macheels
(Doyen), Miet Dassen (Schevers), AntoinOt Macheels (Naus), Juliette Schrijne-
maekers (Devue), Agnes Dupont (Pinckaers). Rechts achter: Juffrouw Schuren.

Zijgevel huis van de familie Doyen-Broers. Het huis is afgebroken in de jaren '50.
Thans Rijksweg 140.
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Gezien

De gevel op de foto van het vorige nummer was vroeger de
voorkant van het huis, zo vertelde mij de huidige bewoner
Zjir Goessens. Aan de achterkant keek men op het
binnenplein over de "meshoup" naar de landerijen die
allemaal bij deze boerderij hoorden. Na een grote
verbouwing in 1962 betrokken Zjir en zijn vrouw Marieke
dit huis aan de Rijksweg 164. Tijdens deze verbouwing
vonden ze boven aan de trap op de eerste verdieping,
achter een aantal lagen stucwerk, een schilderij,
voorstellende een Madonna. Jammer genoeg was deze
afbeelding in zo'n slechte staat dat zij niet meer te
herste1len was. Op zolder is in de mergel een inscriptie
met het jaartal 1874. Wanneer het pand gebouwd werd, is
niet bekend.
De volgende foto laat ons een binnenhofje zien op een
plaats waar ik dat niet verwacht had. Laat u niet
misleiden door de bierreclame.

Sjef Cans
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We huelp Os ?

In deze rubriek zult u voortaan foto's vinden met personen
en/of voorwerpen, gebouwen en dergelijke waarvan niemand
binnen de Stichting Grueles weet wie zij zijn, wat ze
voorstellen, of waar het is.
Ongetwijfeld zijn er lezers die ons kunnen helpen.
Reacties bij:
Gidia Heijnen-Dassen. Telefoon 2473.
Jeanny van de Weert-Reumers. Telefoon 1249.
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Wie is dit?

Wie zijn dit?

Waar is dit ?
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Rectificatie

In het vorige nummer is op bladzijde 176 vermeld dat Jo
Reintjens de koningsplaat van Frans Roosen ontworpen
heeft. Volgens koning Roosen is het idee om de
koningsplaat in de vorm van een roos uit te voeren,
afkomstig van Jo Reintjens. Aan de hand van dit idee heeft
Atelier Patoe uit Maastricht het ontwerp gemaakt en de
plaat vervaardigd.
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