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Bij de voorpagina

1923. Grote Bronk.
De processie trekt voorbij het ouderlijk huis van majoor Jan Hayen.
Rechts daarvan de woning van de familie Schreurs, thans friture, daar-
naast de woning van koning Bert van de Weerdt en het huis van de
familie Bernards. Geheel rechts het huis van de familie Lebens. Tussen
het huis van de familie Bernards en dat van de familie Lebens stonden
toen nog geen huizen.
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Voorwoord redactie

Grote Bronk 2000.
Ongetwijfeld ook tot zijn eigen verbazing werd Jo Segers de eerste koning
van het nieuwe millennium, op een manier die, bij ons weten, nog niet eerder
in de bijna 400-jarige historie van de schutterij is voorgekonlen.

(foto: Jan van Baal)
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Zeker tien minuten na zijn schot (dat overigens goed raak was) viel de vogel,
draaiend in een vlaagje wind, net nadat het geweer een revisiebeurt gehad
had, en de volgende schutter in een leeg vizier zag dat de vogel reeds was
gevlogen. (Ons medeleven gaat toch ook een beetje uit naar Jo Broex die

slechts het nakijken had.)
Proficiat Jo Segers. Van harte. Ook proficiat voor zijn koningin Monique
(van de Sjnyder).

De koning bracht de vogel naar café Le Village, waar drie open gevallen
plaatsen bij opbod werden verkocht.

Adjudant-vaandrig (vaandel van Sint-Sebastianus) (Jean van Caldenborgh)
ging voor f 1000, naar Nico Starren. Proficiat Nico.
Bielinaan (Zjef Sligchers) ging voor f 12.000, naar Bert Mingels. Profi-
ciat Bert.
2e Luitenant-kwartiermeester (Jan Hayen) ging naar Robert Spronck voor
f 31.500,. Proficiat Robert.

De Grote Bronk 2000 is begonnen als u dit nummer krijgt. Doe mee, en zing
uit voile borst.
"Broonk-leedsjes" zijn verkrijgbaar voor f 12,50 bij drogisterij Dassen.

"Veul Broonkplezeer", en dat het u ook voor de wind moge gaan.

De redactie
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Activiteiten
agenda

20 Jaar Grueles

Het vierde lustrum van Grueles vieren we op 20, 25, 26 en 27 augustus.

De feestelijkheden starten op zondag 20 augustus om 10.30 uur met een
H. Mis van Gerard Sars in het Gronsvelds dialect, gezongen door het
dameskoor van de Sint-Martinuskerk.

Vrijdagavond 25 augustus.
Rondtrekkend straattheater. Medewerkers van Grueles voeren een,
speciaal voor deze gelegenheid geschreven, "kemedie" op:
"t Woonderwaoter van Riesseberg".
Omdat het gezelschap samen met het publiek te voet roridtrekt en daarbij
onder meer de Riessenberg langs een smal, steil bospaadje beklommen
moet worden, ontraden wij mensen die minder goed ter been zijn hieraan
deel te nemen. Toegang vanaf 16 jaar. Er kunnen maximaal 120 mensen
meetrekken.
Daarna gezellig samenzijn op het als feestterrein ingerichte schoolplein.

Zaterdagavond 26 augustus.
Rondtrekkend straattheater, zie vrijdag. Na afloop verzorgt onze harmo-
nic een populair concert. Daarna volgt de officiele presentatie van het
"Woordenboek van het Gronsvelds" en de opening van een in de school
ingerichte Grueles-expositie.
Vervolgens een gezellige avond met "Fine Fleur".

Zondagmorgen 27 augustus.
Rondtrekkend straattheater, zie vrijdag. Tevens is de tentoonstelling in
de school en ons Streekmuseum aan de Oosterbroekweg geopend en is er
een tentoonstelling met als thema "water" ingericht in de Beuk. Tussen
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deze drie locaties wordt met de koninginnewagen een pendeldienst
onderhouden.
Voor de jeugd zijn er nabij het schoolplein oude kinderspelen en een
fotospeurtocht door het dorp.
Dan zal ook het eet- en drinkbuffet geopend zijn en spelen voor u de
"Boppers".

Tijdens cut weekend is er ook een fototentoonstelling over de Grote
Bronk 2000 worden ingericht door Frits Sontrop.

Nadere informatie volgt via Binding.
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Broonkzoondig

Zjeng haw sjlech gesjlaope. Dat utiverkaom 'm miestaal vuur `nnen
hoegen daog. Viertien daog lieje met de Peenkste waor z'nne groeten
druem oetkoeme. Hai moch her vuur d'n ieste kier es grenedeer ien de
persessie metloiipe. Her hoert noe debie en wis noe wat vuur e versjeil 't
waor vuur met op te trekke of langs de kaant te sjtoen. Kaad haw `r 't
krege wie `r oppe kerkfer tossje de doezende loi doer dry kier om de
sjtang mos loupe. Sjevraoje kreg `r wie `r oonder z'nne zjwerte zjakkoo
nao boeve nao d'n hoiite voegel loorde. Ze gewer, dat oonderweg nog
zjoer waor gewes, voelt her neet mie. Wie de voegel veel en alle lui
"Hour repe, dofiw wis `r 't zieker: dat zoilw her nog waol metmaoke. 'n
NoUw kier zoilw her oppe voegel sjete. Her belefde aal gaans aanders es
de broonke d'rvuur. Noe sjtofing her d'rt8ssje en neet d:rneve.
Bekaans aach jaor lieje haw her zich opgegeve bie de sikkertaores meh
de waachlies wilor doow al laank. Dat de broonk lefde es noets devuur
braach met zich met dat bekaans geine droet gofing.
Meh dis broonk waor 't daan zoe wied. D'n daog dat her ze gewer en z'n
uniform haw krege \Ardor her de kuUning te riek. Dezelfden aovend nog
haw her ze gewer oetrein gehaold en gesjoord. Dat haw `r beter fleet
kenne doen want nao de ieste eksersiesie, wie 't rengelde dat 't zegkde,
waor 't weer zoe roed wie 'rine brik.
Zjeng sjtoUng op en loorde tossje de gerdyne doer wat 't wer gaof. Dit
waor weer ech broonkwer. Zoe lang es her zich kos rappelere waor 't
wer op bronkzoondig, oondaanks de vuursjpellinge, fleet good gewes. De
persessie \Nair de leste jaore noets druug benne koeme. De pesjtoer haw
nao de persessie de leste kier de lili aon 't laachte krege doer te zegke
dat mie gebejd mos werde ien 't veld es nao de vrollUi te lore.

Paosmaaondig wie her huurde dat `r met kos goen, haw `r 'm 'nue
versop. De voegelsjtang waor nog fleet rech of `r zaot at ien de kaffee.
Saoves 'dot haw her met `nne serzjaant-mejoor gekald utiver de broonk.
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De haw 'm verteld dat ekerein zoe z'n eige hoegtepeunte het met de
broonk en dat dat de broonk zoe sjoen mak. "Veil] lQi veende 't sjoviste
memeent es de voegel aofkomp. Aandere veende de zaank nao de \

persessie ien de kerk of oonder de sjottemes 't sjoenste", zoe zaag her.
Meh dao zien t'rs ouch dy veende 't groover zyngele 't mies imposaant
of de de ginneraol sjers. De serzjaant-mejoor de oppe Leimsjtraot
woende voond 't sjoenste van de Groete Broonk es 't trommelke van
RiekeIt richting Groeselt kaom en leenks en res ekers kier mie
grenedeers aonsjloete op weg nao d'n hermeniezaol. Daan wiste zieker:
v'r broonke. De serzjaant-mejoor zaag dat 't waol e Nor jaor gedoord
haw ie `r dao ater wiior koeme want de ieste jaore voond her zoe 'n
eenkel trommelke midde ien de naach menstens zoe sjoen.

De ieste eksersiesie zoilw Zjeng noets vergete. Her daach dat 't hil
gemekelik waor, meh vuuraal 't loupe en tegeliekertied "aan schouder
gewier", waore lestig. GelOkkig waore 'n dell name debie koeme
zoedat her fleet zoe opveel tossje de ervare roeje en blawwe. Dy awwer
grenedeers laachde, magkde aw kloete en ledde neet op meh doege aal
zjus wie 't mos, zoe te zien zoonder nao te deenke. Her haw al meujte
met "rechsom" en "rechtsomkeer". De lutenaant van de roej zaag dat aal
ien veer kier mos en `r doeg dat deks vuur: em, twie, dry, veer. De
kaptejn vaan de blawwe zaag e Nor daog denao dat aal ien dry kier mos.
Zjeng vroog zich aof wie dat good mos goen es met 'n ginneraol sjers de
roeje en de blawwe tegeliekertied moste sjete. Wait. 't daan "em, twie,
dry" of "em, twie, dry, veer.?" Saoves goeing `r met Giljam ien de
Sjyfsjtraot sjtiekem oefene. Meh of 't zoe mos zien, d'n eine nao d'n
aandere bekende kaom langs en allemaol hawwe ze kommentaar: "Ich
zouw mer 'n perdsplaots gele", of: "De koemende Groete Broonk, daan
ken d'r 't".
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Zjeng haw al aal verdig gelaach d'n aovend van te vure. Z'n witte brook
met roej sjtriepe, z'nnen uniformjas en z'nne zjakkoo met foils. 1-
gekontroleerd of aal aon z'nne jas good zaot , de knuep en de gewerkes
aon de kraog. Her wofiw neet aofgoen bie de inspeksie. Ma haw 'm rtog
`nne zuvere neusdook debie gelaag. Z'n aw zjwerte sjoon haw Ma sjoen
gewiks en boete gezat vuur te lochte. `r Haw zich nog pas noiliw sjoon
gegoiiwe meh nao Peeksmaondig hofde her dy fleet mie. Dy doegen 'm
pyng dat 't doedveel. Gelokkig haw z'n ma z'n awwe nog fleet \fort

gegoejd.
't Gewer waor wie norm, 't bloonk wie `nne sjpiegel. `r Haw dao ouch
veul werk vaan gemak. Geliikkig haw `r 'n awt krege. Dy wiiore waol get
zjoerder meh de weitensjap dat seldaote van Napoleon dao mesjins nog
met geloupe hawwe, dat haw toch waol get. Zjirra, z'nne korperaol, haw
'm gezaag dats te op de luep soms sjtriepkes kos zion. Volges Ileum
kaome dy sjtriepkes utiverein met 't aontal seldaote dat d'n eigener met
z'n bajjenet haw omgelaag. Zjeng ICUs zich dat fleet vuursjtelle. Ze
hawwe nog geinen tied vuur te laoje ien den tied, zofiwe ze daan waol
tied hebbe gehad vuur sjtriepkes te kretse oonder 't sjete?

Zjeng gofing `ns boete lore. De renge de pas gevalle waor, gaof `nnen
apaorte ruiik aon de sjtraot. 't Waor 'tine rutik de her eleng met de
broonk gewaor woerd. Zoe hie en dao sjtoUnge al get peulkes boete en
de mejje waore ouch al ien de bled( gezat. Aon de mieste gievele hang
al roed-wit-blaw te wappere. De persessievendelkes hounge nog neet
op. met dit wer waor dat ouch niks. Ze wejden aof en woerte riaot vuur
dat de persessie langs kaom. Get wyjer op waore ze 'n helligerhiliske
aon 't opzitte. 't Gehofiw vaan de hemer kloonk deep doer de sjtraot.
Vuur de res waor 't zelfs e bitteke sjtel. `nne Nofiwsjierige van oonder
ien 't duerp voert met d'n oto roond vuur te lore of aal op tied verdig

"Zjus of dat oets al `ns gebeurd es", daach Zjeng nog. Aon d'n
aandere kaant woerte get wyjer twie perd oet 'n ker gehaold. Dat zalle
de perd vuur de offesere zien, daach her. Gofing neet lore, `r gaof niks
Om perd. `r Daach truk aon de ginneraol eksersiesie wie de perd ouch
debie waore. Juzzes, wat hawwe ze matte laachte wie de perd zich
versjrik hawwe. Zjeng haw dollw oiich `ns vuur d'n ieste kier maoge
sjete. De kaptejn vaan de blawwe haw 't gaans vuurgedoen met laoje en
aal. Zjeng haw aal zuver naogedoen, meh waor toch e bitsje zenewechtig
woerde. Wie 't kommando "am" kaom, haw her aofgetrokke. `r Vroog
zich aof wie 't mutigelik waor, meh ekerein loorde direk nao heum. `r
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Haw zich kepot gesjaomp en zich direk vuurgenoeme met de echte
ginneraol sjers zus te doen es-of. Waol laoje en fleet sjete.

`r Beg& honger te kriege en 1- mOs zich nog `nne goje fang legke vuur
de persessie. `r Loorde nog `ns de Leimsjtraot aof of "t trOmmelke van
Riekelt nog fleet zaog koeme en daach aon z'nne serzaant-mejoor.
Daonao leep `r mersjerenterre aterom en daach hel op: Ein, twie,
dry .veer".

Frans van de Weerdt
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Historie

Het bezoek van schutterij en harmonie aan Arnhem in 1919

Het jaar 1919 was voor de schutterij in meer dan den opzicht bijzonder.
Zo was het alweer acht jaar geleden dat Gronsveld en Rijckholt Grote
Bronk hadden gevierd. Vanwege de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
was de schutterij Met uitgetrokken. Hoewel Nederland neutraal was en
dus niet bij de oorlog betrokken, vond men het vieren van feest tegen de
achtergrond van de krijgshandelingen zo vlak bij, niet gepast. Daar
kwam bij dat Gronsveld en Rijckholt tijdens de oorlogsjaren overspoeld
werden met Belgische vluchtelingen en dat onze dorpsgemeenschappen
werden geconfronteerd met de Spaanse Griep. De mensen hadden dus
wel wat anders aan hun hoofd.
Overigens was de lange Bronk-loze periode en de gebeurtenissen in de
tussenliggende jaren gunstig voor de verstoorde verhoudingen binnen de
schutterij. In 1911 waren in de boezem van de vereniging tegenstellingen
ontstaan, die de broederschap op haar grondvesten deden schudden.
Door bemiddeling van het geestelijk en het burgerlijk gezag werd de
onenigheid in 1919 bijgelegd. Wat de onenigheid precies geweest is, is
niet meer te achterhalen. De schutterij herdacht in 1919 dat zij 300 jaar
geleden werd opgericht. Dit heuglijk feit was voor het, in die jaren
bekende tijdschrift De Katholieke Illustratie, aanleiding een artikel te
wijden aan het Grote Bronkfeest. Onder de titel "1619, Een Schutters-
feest in Limburg, 1919" werd het jubileum aangekondigd als volgt: "Ik
weet niet of de geschiedschrijvers zeggen zullen dat 26 juni 1919 een
dag is waaromtrent de menschheid zich ook in de toekomst zal mogen
verheugen, doch wel weet ik dat het een vreugdebrengende dag was voor
het dorp Gronsveld, en voor alien die genieten kunnen van bewaarde
historische gebruiken." Op genoemden 26 juni werd namelijk in het jaar
1619 door Graaf Justus Maximilianus van Gronsveld, destijds eigenaar
van het voormalige kasteel aldaar, gesticht de Schutterij van Gronsveld,
die tot op den dag van heden, in vereeniging met de later gevormde
Harmonie, krachtig en ongebroken voortleeft." Aan het 300-jarig bestaan
van de broederschap herinnert een zilveren plaat, toegevoegd aan het
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koningszilver, geschonken door het gemeentebestuur van Gronsveld.
Bijzonder was ook dat in september 1919 de schutterij en de harmonie
een bezoek brachten aan Arnhem.

1919. Koningmeisteken. Koning Geel Schnjnemaekers voor zijn woning.
Links de vrouw van Wdm Waber.

Op Pinkstermaandag 1919 schoot Geel Schrijnemaekers de vogel af.
Geel stamde af van een oud Gronsvelds geslacht, dat in de geschiedenis
van de schutterij al vele malen van zich had doen spreken. Zo waren zijn
grootvader in 1792 en zijn vader in 1844 keizer van de broederschap.
Vader Hubert was de laatste die deze eer te beurt vie! totdat Jan Wackers
in 1939 keizer werd.
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Gee!, die na de dood van zijn eerste vrouw Elisabeth was hertrouwd, was
landbouwer van beroep. Hij woonde met Anna (Berghmans) in een
boerderij, die destijds stond op de plaats waar zich thans de woningen
van de families Roosen en Janssen, resp. Rijksweg 145 en 147, bevin-
den.

Anna had die Pinkstermaandag, tijdens de "noon", nog tegen Geel
gezegd: "Ich been 'us benawd wat vuur 'rine gek 't zich op 't lief heult
vuur de voegel aof te sjete". Urn deze uitspraak beter te begrijpen, moet
men weten dat er in die tijd geen spaarclubs waren om de koning finan-
cieel te steunen en de koffietafel te regelen. Toen deze "gek", later die
dag op het kerkplein, Geel bleek te zijn, was het enige dat Anna tegen
familie en kennissen kon uitbrengen: "Es d'r mich mer help". En ze
rende in paniek naar huis.
Koningin was Net Berghmans, een zus van Anna. Net was de vrouw van
Zjeng van de Sjef, die een café had in het huis waar nu de familie
Dodemont woont (Rijksweg 131). Daar bracht de nieuwe koning ook de
vogel.

1919. Generaol sjersj.
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1919. Koningmeisteken. 1 ? 2 ? 3 Zjang Schrijnemaekers 4. ? 5 ? 6. ?
7 ? 8 Door van de Weerdt (bakker) 9 ? 10 Zjang van de Weerdt ("Dikke")
11 Worn Berghmans 12 Worn Weber 13 ? 14 Net Berghmans 15 Zjeng
Jaspars 16 ? 17 ? 18 Door (Peerke) van de Weerdt (majoor) 19 Geel
Schnjnemaekers 20 ? 21 ? 22 ? 23 ? 24 ? 25 Bet- Jaspers 26 ? 27
Berke van den Boom 28 Zjang Berghmans 29 Leonard Frambach 30
Nikkela Goessen 31 Lerang Wolfs 32 Pierre Raike 33 Hubert Bouchoms
(onderwijzer) 34 ? 35 Sjarel Jaspars.
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De hulp die Anna zich voor het feest van Koningmeisteken gewenst had,
kwam er. De "mestem", die van de schuur tot aan de straat liep, werd
leeggehaald. Op de grond werden planken gelegd, "wie 'rine zjwik".
Daarop werden tafels en stoelen voor de koffietafel geplaatst. Het liep
allemaal een beetje bergop, maar " 't goung". Aan de zijkant van het
huis (waar nu de familie Janssen woont) was de keuken. In de koestal
werden de vlaaien gesneden en van daaruit naar buiten gedragen.

Gee!, die in het dagelijks leven niet afkerig was van een "drOpke", vatte
zijn taak als koning zeer serieus op. Dat bleek wel op de dag van
Koningmeisteken. Toen hij tijdens zijn dankwoord aan de koningin werd
onderbroken door een van de grenedeers die een schot afvuurde, was hij
onaangenaam verrast en wel zodanig dat hij zich liet ontvallen: "En noe
bedaank ich mich es kuiining". Gelukkig zette hij zijn dreigement niet
door. De uitspraak was het gesprek van de dag en werd nog vele jaren
lang, in schertsende zin, iii het dorp gebezigd.
De koffietafel die volgde, werd een mooi feest en dat was net wat schut-
terij en dorpsgemeenschap op dat moment nodig hadden na de gebeurte-
nissen van 1911 en de ontberingen van de bevolking tijdens het laatste
oorlogsjaar.

Met het feest van Koningmeisteken waren de activiteiten van de broe-
derschap in 1919 nog niet ten einde. Reeds in januari van het Grote
Bronkjaar waren schutterij en harmonic benaderd om later dat jaar deel
te nemen aan het "Vaderlandsch Historisch Volksfeest" te Arnhem. Een
belangrijke aanleiding voor dit Volksfeest was de politieke situatie van
die tijd, zo vlak na het einde van de Eerste Wereldoorlog. De Europese
landen zochten naar stabiliteit en veiligheid en stelden nieuwe land-
grenzen vast. Dit gold ook voor Belgie, dat was meegesleurd in een
oorlog die het niet gezocht had. In het publieke debat dat direct na het
einde van de oorlog bij onze zuiderburen losbarstte over de internatio-
nale status en veiligheid, gingen stemmen op om te komen tot een
"Groot-Belgie", dat wil zeggen een grondgebied dat de oude hertogdom-
men Luxemburg en Limburg mede omvatte. In dit ideaal viel ook het oog
op Zeeuws-Vlaanderen, zodat Belgie zeggingsschap kreeg over de
Schelde-monding. Hoewel de gedachte aan een Groot-Belgie weer vrij
snel naar de achtergrond verdween, werden die signalen in Nederland
wel opgepikt. De dreiging van een annexatie van Limburg en Zeeuws-
Vlaanderen door Belgie zorgden bij sommigen toch voor enige onrust.
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VIERT ALLEN PIEDE

It HOUDEN 3.483 5EPTEMEIER1919
ARNHEM

OP DEN WATERBERG.HET TEPREIll
VAN HET NEDEPLANDSEN

OPEN UCHT U5 EU
Het affiche van het Volksfeest.

Zo werd een Vaderlandsch Historisch Volksfeest georganiseerd om "te
getuigen van onze onverbreekbare nationale eenheid", zoals D.J. van der
Ven het feest in zijn omvangrijk boekwerk over de gebeurtenis in
Arnhem in september 1919 omschrijft. De verwijzing naar de moeilijke
situatie van Limburg en Zeeland ("twee provincies zaten in den druk,
maar de andere negen sterkten hen") loopt als een rode draad door zijn
bock. Toch mag de vraag gesteld worden of de actuele politieke situatie
wel echt de belangrijkste drijfveer voor Van der Ven was om het Volks-
feest te organiseren. Wellicht was er eerder sprake van een samenloop
van omstandigheden. Van der Ven, de stuwende kracht achter het feest in
Arnhem, was oprecht ganteresseerd in de oude volksgebruiken en
tradities van ons land. Met zijn filmcamera reisde hij stad en land af om
"ons rijk en innerlijk volksleven", zoals hij het zelf noemde, vast te
leggen. In Gronsveld en Rijckholt kennen we Van der Ven van de films
die hij van de Grote Bronk maakte in de jaren '20 en '30. Aan hem
hebben we te danken dat onze dorpsgemeenschap thans beschikt over
uniek filmmateriaal over de viering van de Grote Bronk in de eerste
decennia van de vorige eeuw.
Feit is wel dat Van der Ven in zijn belangstelling voor alles wat met
oude volkscultuur te maken had erg ver ging. Hij toonde zich over-
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enthousiast en bediende zich van nogal bombastisch taalgebruik. Gevolg
hiervan was dat hij niet altijd even serieus genomen werd. Zelf gaf hij
aan dat hij geconfronteerd werd met "sceptisch wantrouwen en achter-
dochtige twijfelzucht". Toch had hij groot succes met de organisatie van
het eerste Vaderlandsch Historisch Volksfeest in 1919. Zijn streven was
hiermee een aanzet te geven tot een om de vijf jaar te houden "oud-
vaderlandsch landsjuweel, dat honderdduizenden vreemdelingen en
landgenooten tezamen brengt in Arnhem, ons bewust doet blijven van
onze eigenwaarde en stamtrots en het Nederlandsch Openluchtmuseum
tot grootheid kan brengen ten bate van onze vaderlandsche cultuur".
Overigens is het bij die ene keer in 1919 gebleven.

Het Volksfeest kreeg gestalte tijdens een feestweek, die werd gehouden
van 1 tot en met 7 september 1919 op het 30 ha groot terrein van het
Nederlandsch Openluchtmuseum, dat zich bevindt op de Waterberg aan
de noordkant van Arnhem. De publieke belangstelling overtrof alle
verwachtingen. Zeer velen, naar schatting van Van der Ven "honderd-
duizenden", togen naar Arnhem. Ministers en andere hoge autoriteiten
waren aanwezig. Het festijn kreeg veel aandacht in de landelijke pers.
Bij het zien van dit alles steeg het enthousiasme van Van der Ven tot
ongekende hoogte: "Het yolk van Nederland in feestvreugde vereenigd
te zien op het prachtige terrein van den Waterberg te Arnhem en dit
weidsche bospark door de stichting van het Nederlandsch Openlucht-
museum te verheffen tot het edelste gedenkteken van ons vrij en onaf-
hankelijk vaderland, was het door mij gestelde doel toen ik in januari
1919 tot Neerlands yolk den oproep richtte: Viert alien mede het
vaderlandsch volksfeest!"
Zoals gezegd, hadden de Gronsveldse harmonic en schutterij ook een
uitnodiging gekregen. Ze gaven hieraan gehoor. Omdat de schutterij niet
buiten de parochiegrenzen ging, bestond er aanvankelijk enige aarzeling.
Toen echter bleek dat de voltallige harmonic naar Arnhem zou afreizen,
wilde de broederschap niet achterblijven. Ook burgemeester Spauwen
voegde zich bij het gezelschap. Van der Ven: "Een historische gebeurte-
nis werd dit voor Gronsveld, dat zijn Harmoniekorps met de 124-man
sterke schutterij naar Arnhem zond! Reusachtige reclameplaten met
afmetingen die te groot bleken voor vele Arnhemse aanplakborden en
van zulke heftige kleurenschettering in rood, geel, blauw en wit, als wij
in ons nuchter noorden niet kennen, kondigden deze triomfantelijke
vertegenwoordiging van Zuid-Limburgs uiterste zuiden aan in Neerlands
feeststad".
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Al b. 336. 1 foogwaardigheidsbeklceders opper- en
subalterne officieren van de schutterij uit Grons-

veld in den folklorischen optocht.

Afb. 335. Keizer-koning-gcneraal Peerke Seekers
der schutterij te Mheer, gevo1gd door znajoors te

paard van de Gronsvelder schutterii.

Arb. 337. In gelederen van vier aan vier trok
Gronsveld's schutterij onder schetterende fanfares

der Gransvelder harmonic nice in den stoet,

Aft. 349, De Friesche kaatsers en rmgrijders in
den grooten folkloristischen optocht. die op 4 Sep-
tember 1919 door Arnhem's straten trok en de
voornaamste gebeurtenis was van het eerste vader-

landsch historisch volksfeest.

Sfeerbeelden van de stoet in Arnhem. Op Afb. 335 zien wij rechts twee
bereden officieren van de Gronsveldse schuttenj. In het midden Peerke
Beckers, die in zijn eentje de voltallige schutterij van Mheer vertegenwoor-
digde.

In de vroege ochtend van donderdag 4 september 1919 vertrokken
harmonic en schutterij met de trein naar Arnhem. Daar arriveerden zij op
tijd om in de namiddag deel te nemen aan een grote folkloristische
optocht die door de straten van de Gelderse stad trok samen met meer
dan honderd groepen uit het hele land. In de straten van Arnhem stond
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"een tien-rijen dikke opeengeperste menschenhaag". Als we Van der Ven
mogen geloven oogstte de afvaardiging uit Gronsveld en Rijckholt in de
stoet grote bijval bij de honderdduizenden die de route van de opt4ht
omzoomden. We laten Van der Ven zelf aan het woord: "Zoo bracht \de
viering van het eerste Vaderlandsch Historisch Volksfeest ook deze
zwierig uitgedoste mannenschaar onder het oog van duizenden stomver-
baasde Noord-Nederlanders, die nimmer vermoed hadden, dat zulk een
zeldzaam uitgebreide collectie gala-uniformen nog in eere wordt gehou-
den door de opper- en subalterne officieren van het Gronsveldsche
schutterij-kader. Drie eeuwen lang heeft de broederschap bestaan, bij
kermis en processie geschitterd en thans heeft zij in de demonstratieve
daad van 4 en 5 september 1919 op waardige wijze herdacht dat juist
driehonderd jaar geleden, in 1619 Justus Maximiliaan, Rijksgraaf van
Gronsveld en Bronckhorst de confreye fundeerde."

Uit het programma van de stoet blijkt dat schutterij en harmonic als
groep nr. 85 meeliepen en dat vlak voor de Gronsveldse vertegenwoordi-
ging een versierde banderol werd meegedragen met het opschrift: "Wij
willen Limburg houden", hetgeen verwijst naar de eerder vermelde
politieke situatie waarin Limburg verkeerde. Niet duidelijk is of het bord
met het bewuste opschrift met instemming van de Gronsveldse vereni-
gingen is meegedragen of dat de plaats van het bord pal voor schutterij
en harmonic zo door de organisatie was geregisseerd. Hoe het ook zij,
Van de Ven schroomt niet om een en ander met elkaar in verband te
brengen: "Hun verschijning achter den oranjebanier met het opschrift
"Wij willen Limburg houden" was gewis bedoeld als een
aanhankelijkheidsbetuiging en een hedendaagse demonstratie van
oprechten schutterstrouw. Hoog in hun hart droegen zij hun gezwollen
patriottisme en door daverde bewoordingen hebben zij hun
vaderlandslievende gevoelens uiting gegeven in een manifest, gericht tot
Arnhems bevolking."
Het vervolg van Van der Vens beschrijving is weer onschuldig en getuigt
van zijn grote, haast neeve bewondering voor de Gronsveldse schutterij
en harmonic als hij het heeft over "de baardige mannetjesputters uit het
aardige dorpje aan de Belgische grens, de ruige Limburgsche boeren, die
zoo van achter hun ploeg waren weggeloopen om in schuttersdos naar
Arnhem te trekken, hun bronk te laten schitteren in dien wonderen stoet.
Een schare geestdriftigen, die in hun eerlijk enthousiasme hun
Limburgse aard niet verloochenden en er rond voor uitkwamen het een
eer en genoegen te vinden op zijn fraaist te mogen meetrekken in een
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bronk, waarbij zelfs die te Eijsden in de schaduw werd gesteld." Com-
mentaar hierbij laten we maar achterwege.

1919. De overheid der schutterij met enkele anderen in Arnhem.
Staande v.I.n.r.: Hendrik Heijnen, Door van de Weerdt, Jan Spronck, luite-
nant Graafland, burgemeester Spauwen?, Zjang Doyen, Nikkela
Berghmans, Nikkela Goessen, Zjeng Houten (d'n Dobbele).
Zittend Jan van de Weed, Pie Mingels, Zjeu Goessen, Geel
Schrijnemaekers, Majoor Door van de Weerdt, Jan Wackers, Weim Waber,
Gee! Berghmans. Liggend: Zj6f Dassen.

Van der Ven gaat verder met een impressie van de wijze waarop de
Gronsveldse afvaardiging door de Arnhemse straten trok. We laten hem
nogmaals aan het woord: "Een daverend gejuich, dat zich door de dichte
menschenhagen aan weerszijden van de vrijgelaten route voortplantte,
overdonderde van weg tot weg het schallend trompetgeklater en het
brommend geronzebons van de groote trom die met haar roffel de maat-
vastheid der schutters op een zware proef stelde. Luide ovaties hadden
hun oversten in ontvangst te nemen, hun dorpse grooten, die als
Oostenrijksche veldheeren uit de dagen der verlichte despoten hoog en
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fier op hun schimmels en bruine vossen zaten. Een bonte, maar toch wel
gedisciplineerde stoet was het, die drom van schutters los van hun werk,
gestoken in blauwe tunieken en witte pantalons, op het hoofd de sjako
met witte, roode of blauwe pluim. In vlotten pasgang ging het achter hun
oversten en majoors te paard op de maat der lustige marschdeuntjes der
eigen harmonie. Kranig in gelederen van vier aan vier, de bajonet ver-
vaarlijk manhaftig gestoken op de oude glimmend opgepoetste
cachepotgeweren, (Chassepotgeweren, red.) hoog over den linkerschou-
der gedragen, trokken zij in volkomen orde mede."
Uit het voorgaande blijkt dat de officieren te paard in de optocht mee-
trokken. De schutterij had de paarden ter beschikking gekregen van de
Arnhemse politie.

1999. Zjef Dassen, op de linker pagina met schuttenbeker, hier met de
originele foto uit 1919.
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Aan het einde van de route arriveerden de deelnemers op de grote feest-
weide, die was gelegen op het terrein van het Open luchtmuseum. Daar
trokken zij langs de officiele tribune, waar ook de jury zetelde. Er \Alfas
namelijk een prijs uitgeloofd voor de groep die de beste houding in de
stoet toonde. Bij het passeren van de tribune door de schutterij zien de
kapiteins van de compagnies "met kort-afgebeten bevelen toe, dat de
beenen hoog in de lucht uitgegooid werden en bij scherpe bochten het
gelid toch zuiver gericht bleef. De kranige Gronsvelder schutterij
trachtte onmiskenbaar een militairen indruk achter te laten."
Toen de optocht was afgelopen stroomde het feestterrein vol met de
deelnemers uit het hele land. Er werd gezongen en gedanst. Omdat de
organisatie nog een officieel einde aan de dag wilde maken, verzocht zij
om stilte. Toen dit niet lukte werd de Gronsveldse schutterij ingescha-
keld: de schutters laadden hun geweer en vuurden een salvo af. Dit
bracht enige rust in de menigte. Het werd nu tijd voor toespraken en het
uitreiken der prijzen.

Over wie zich in de stoet het best had gepresenteerd, laat Van der Ven in
zijn verslag weinig aan duidelijkheid te wensen over. Van de meer dan
honderd groepen zijn er voor hem twee kandidaten: "Werden de praal-
en pronkrijkste groepen in dien optocht niet gevormd door de ostenta-
tieve schutterij van Gronsveld en den middeleeuwschen stoet der
draakstekers uit Beesel? In die beide groepen, ieder van meer dan 100
deelnemers, leefde de zucht naar uiterlijk vertoon en feestelijke
voornaamdoenerij." De jury koos voor de Gronsveldse schutterij als
groep die de beste houding in de optocht liet zien. De broederschap werd
geeerd met een zilveren lauwertak. Deze trofee wordt nog steeds elke
Grote Bronk door een van de kadetten op een kussen meegedragen.
In het slotwoord refereerde de voorzitter van het organiserend comite
weer aan de actuele wens tot behoud van de nationale eenheicl: "Leve
ons complete vaderland!", zo besloot hij zijn verhaal. De plechtigheid
werd officieel afgesloten met een "laatste knetterend en donderend salvo
der Gronsveldse schutterij".
Toen volgde een grote koffietafel voor alle deelnemers op de feestweide.
Uiteraard werd in het Gronsveldse gezelschap het succes van de eerste
prijs gevierd. Ook Van der Ven was in zijn nopjes met het resultaat van
die dag: "De groote folkloristische optocht is een zegetocht geworden."
De Telegraaf getuigt in de avondeditie van donderdag 4 september 1919:
"Het was een prachtige dag in ons nationaal leven."

De nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 september werd doorgebracht in
een grote tent op de feestweide. Overigens verbleven alleen de man-
schappen, kadetten en muzikanten in de tent. Overheid der schutterij en
bestuur van de harmonic logeerden elders. Nu moet u niet denken dat ze
allemaal pyjama en tandenborstel bij zich hadden. Men hield het uni-
form, waarmee men die donderdagochtend op de trein was gestapt, 's
nachts aan en daarin keerde men vrijdags ook terug naar Gronsveld.
Die vrijdag, 5 september 1919, brachten de Gronsveld- en Rijckholte-
naren nog de hele dag in Arnhem door. 's Middags verzorgde de harmo-
nic een "eere-namiddagconcert", volgens de officiele aankondiging van
de organisatie, aangeboden "aan de Vereenigde Nederlanders in
Arnhem". 's Avonds ging het per trein huiswaarts.

Aankondiging van het concert van de harmonie.

Het moeten vermoeiende maar indrukwekkende dagen zijn geweest voor
onze dorpsgenoten. Zouden ze ook plezier hebben gehad? Een journalist
van de Telegraaf merkte hen op toen hij die vrijdagavond ook op weg
was naar het station in Arnhem. Hij ziet de Gronsveldenaren bij elkaar
staan en hoort "hoe zij met ontroerende stemmen Limburgsche liederen
zingen, temidden van een drom menschen die hen enthousiast toejui-
ehen!"
Welnu, hieraan hebben we niets meer toe te voegen.

Graag willen wij Berb Dassen-Jaspars en Harry Huveneers bedanken
voor hun inforniatie.

Piet Daemen en Gemma Brouwers
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Ich sjrief mich

Bernards

Betekent: zoon van Bern(h)ard, wat "sterk en moedig als een beer"
betekent. Van deze naam bestaan meer dan 50 varianten w.o.: Dubernard,
Bernert, Biernard, Beerends en Beirnaert.

De la Haye (la Haye, Lahaye)

De meeste van deze naamdragers stammen af van den en dezelfde fami-
I ie die haar naam ontleent aan het gehucht LaHaye onder Julemont (op
de weg van Withuis naar Battice). Er bestaan ruim 120 verschillende
schrijfwijzen van deze naam. Adrianus Lahaye, afkomstig uit St.-
Geertruid, vestigt zich in 1819 in Gronsveld, waar hij trouwt met Maria
Helena Claessens. Verwante namen zijn Delayee, Delheie, Delhays en
Delhaeye.

Dekkers
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Deze foto uit 1895 toont ons een
huis met een rieten dak. Het
stond in Rijckholt aan de west-
zijde van de Rijksweg, ongeveer
op de plaats waar nu het huis
van de lam/lie Frederix staat. De
tegen de deurpost leunende
man is Wilhelmus Pemooye
(overleden op 3 januari 1896).

Afgeleid van "decker", leidekker, dakbedekker, strodekker, dakmaker of
rietdekker. Tot laat in de middelleeuwen was stro de vrijwel enige
dakbedekking. Alleen de daken van kerken, kastelen en andere belang-
rijke gebouwen werden met leien bedekt. Tot het begin van deze eeuw
werden in Gronsveld en Rijckholt nog huizen met het brandgevaarlijke
stro bedekt. ( zie foto) Verwant zijn: Dekker, De Deckere, De Deckere,
De Deckle en De Dacker.

Heijman

In deze naam wordt verwezen naar de woonplaats op de heide. Hij kan
ook afgeleid zijn van een vleivorm van Hendrik. Er bestaan ongeveer 20
verwante namen: Heedeman, Heideman, Heitmann, Heimans, Heeman,
Emants, van der Heijde, van der Eede, Eede en Eneman.

Honee

Drie verklaringen zijn mogelijk: 1. Van de plaats Honnay in de provincie
Namur (B). 2. Van Lonneux, een familie en gehuchtnaam bij Trembleur
(B). 3. Verkleinwoord van de vrouwelijke vorm van Jehan: Johanna.
Verwante namen zijn: Hannet, Honet en Honee.

Hueting

Verwijzend naar de Germaanse voornaam Hutte. "Ing" betekent "zoon
van". Verwante namen zijn Huting en Hutting

Jans(s)en

In tegenstelling tot wat velen denken is dit niet de meest voorkomende
Nederlandse familienaam. Die eer wordt opgeeist door de naam De Jong.
De, sinds enige generaties in Gronsveld wonende, familie Janssen (van
Nikkela) stamt af van Pierre Janssen uit Oost die in 1830 trouwt met de
Rijckholtse Maria Anna Abelis. Van de naam Janssen zijn 50 verschil-
lende schrijfwijzen bekend w.o. Janse, Jansen, Janses, Janshen, Yanssis,
Jaunzens en Jenzen.
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Pleunis/Plonis

Ontleend aan een verkorte yorm van Apollonius: Pleun of Plonis. Anthre
verkorte vormen zijn: Leun, Leunis, Lonis en Lons. Verwante namen
zijn: Pleune, Leunissen, Loontjens, Polleunis, Plenus, Pleinus en Luns.

Rietdijk

Afgeleid van de plaatsnaam Rietdijk bij Woudrichem (Noord-Brabant).
Verwante namen zijn: Riddieck en Ricideck.

Risac

Twee mogelijkheden. I. Afgeleid van de Germaanse voornaam Richard
of Richaud. 2. Dc Waalse uitspraak van de Duitse plaatsnaam Reisach.

Rousseau

Bijnaam voor een roodharige. Van het Oud-Franse "rossel": een
verkleinvorm van "ros": roodkleurig. Verwante namen zijn: Rossel,
Rousseel, Russieux en Russo.

Royen

Afgeleid van 1. Vleivorm (koosnaam) van de voornaam Royer. 2. Een
van de varianten van de naam Van Royen of Van Rooden.

Schevers/Schiffelers

Twee mogelijkheden: I. Een familienaam verwant aan Leyendeckers.
(Schiefer is Duits voor lei). 2. Bijnaam voor een speler aan een schijf-
spel. Middelnederlands "schive": platrond, bolrond voorwerp waarmee
gespeeld wordt. Verwante namen zijn Schief(t)er en Schiffer.

Gilles Jaspars

Van aal
en nogge

Loss

Meestal staat men er in Rijckholt en Gronsveld niet bij stil als bij het
graven van een bouwput weer eens van die gele grond te voorschijn
komt. "Het is loss", hoor je soms zeggen, en daar blijft het dan bij. Men
denkt er niet verder over na. Toch is dat goedje dat wij loss ("leim")
plegen te noemen niet zo heel gewoon, want in het overgrote deel van
Nederland komen we het niet tegen. In onze eigen provincie komt loss
alleen in het zuiden voor. Wel is die Zuid-Limburgse loss weer een
onderdeel van een veel groter lossgebied dat zich o.a over een gedeelte
van Belgie, Frankrijk en Duitsland uitstrekt.
Wat is loss. eigenlijk en hoe komt het hier terecht? Om op die vragen
een antwoord te krijgen, moeten we een duik in de geschiedenis nemen.
En denk eraan, een dikke jas en oorwarmers zijn daarbij geen overbo-
dige luxe. Onze reis gaat namelijk naar de ijstijden. Tegenwoordig
moeten we voor een permanente ijs- of sneeuwbedekking op de Noord-
pool, de Zuidpool en in de hogere delen van hooggebergten zijn. Tijdens
de ijstijden breidde het ijs zich echter uit. Tijdens de voorlaatste ijstijd
is het ijs vanuit het noorden zover opgerukt dat de noordelijke helft van
Nederland bedekt raakte met een tientallen meters dikke ijslaag. Tijdens
de laatste ijstijd kwam het landijs niet zo ver.
Rijckholt en Gronsveld lagen ten zuiden van het gebied waarop zich dat
dikke pakket landijs beyond. Hier was dus geen sprake van een ijs-
pakket, maar dat wil niet zeggen dat het klimaat zo mild was als nu. Het
was stukken kouder en er groeide niet veel. Met andere woorden: het
was maar een kale boel hier, die enigszins te vergelijken valt met de
toendragebieden van bijvoorbeeld Scandinavie en Rusland.

dus ook gletsjers, is bevroren water en dat moet natuurlijk ergens
vandaan komen. Doordat tijdens die ijstijden zoveel water in de vorm
van ijs werd vastgehouden, was de waterstand van die zeeen en oceanen
veel lager dan nu.
De Noordzee heeft zelfs een tijdlang droog gelegen.
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Ten zuiden van het landijs lag het gebied er nogal kaal bij en de wind
had dus vrij spel. Massa's stofdeeltjes werden door de wind mee:zeno-
men en naar elders vervoerd. Nu bestaat grond uit deeltjes van veischil-
lende grootte en verschillend gewicht. Uiteraard vielen de zwaardere
deeltjes veel eerder terug op de aarde dan het lichtere materiaal. Hier-
door komt het dat de uit de richting van het landijs komende winden
eerst het spul kwijt raakten dat wij nu zand noemen. Pas later kwam het
fijnere materiaal dat we als loss kennen aan de beurt. In de loop der tijd
is zo heel wat van dat fijnere materiaal uit onder andere de droog-
liggende Noordzee hierheen komen waaien en dat verklaart waarom die
lOsslaag (soms vele meters dik) hier terecht is gekomen.
Wie dit verhaal over de wind die grond over zo'n grote afstand hierheen
blaast, wat overdreven vindt, met inaar eens denken aan het fijne stof
uit Noord-Afrika dat zo nu en dan bij ons neerdaalt en dat de eigenaars
van pas gewassen auto's grote frustraties kan opleveren. Wel, dat stof-
fige Saharazand heeft een nog veel grotere afstand afgelegd dan de loss.
Het is alweer ruim 10.000 jaar geleden dat de laatste loss bij ons is
afgezet.

Jan Weertz
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1946 of 1950. Achter v.I.n.r. SjêI Huveners, It Berghmans, Jean Berghmans,
Marcel Doyen. Voor v.I.n.r. Math Damzo, Zjir Goessens, WI! Damzo.

Gezien

Ber van Zjirke is de eigenaar van de grote boerderij uit het Paasnummer.
Ber Schrijnemaekers woont al sinds 1955 in deze woning aan de Rijks-
weg 198 te Rijckholt. Op 3 mei 1956 trouwde hij met Thea Huveners uit
Gronsveld. Zij kregen twee kinderen, Michel en Angela. De boerderij
hadden zij gehuurd van de familie Caelen uit Houthem. Op 14 oktober
1966 kochten zij dit pand met alle bijbehorende stallen, schuren en
landerijen. Meteen werd er met een grote verbouwing begonnen. Toen
men het plafond van de kamer wilde vernieuwen zag men in een nis van
een draagbalk een blauw zakje met hierop de tekst "Rattekrauth". Naast
dit zakje lag een opgevouwen papiertje waarop stond dat deze woning in
1768 was gebouwd en dat de familie Frambach deze boerderij in 1867
had gekocht. Ook stonden er nog verschillende voornamen van de fami-
lie Frambach op. Spijtig genoeg is dit papier verdwenen. Uit een koop-
akte van 1895 die Ber mij liet zien, bleek dat de boerderij door de
kinderen van ene Pieter Frambach verkocht werd aan Maria Huijnen die
op dat moment woonachtig was te -Sint Gertrude". Redelijkerwijs
kunnen we dan ook zeggen dat de gegevens op het papiertje juist waren
en dat het bouwjaar van deze woning dan ook 1768 moet zijn. We mogen
dan ook gerust aannemen dat dit pand zeer zeker tot de oudste huizen
van Rijckholt behoort.

De boerderij was vroeger aan de voorzijde gewit. Ber en Thea hebben de
vele lagen witsel ervan afgeschuurd tot op de kale mergelsteen. Tijdens
het afschuren hoorde Ber ineens een hard, metaalachtig geluid. Het
bleek een ijzeren plaat te zijn, een schild met daarop St.- Michael.

1968 In het midden acljudant-vaandeldrager Zjef van Caldenborgh met links
zijn dochter Elise en rechts zijn dochter Bert/en. Rechts daarvan de
"bielmaander" Eddy Bouchoms en Fer Schrijnemaekers met tussen hen in
Anneke Dupont.
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Precies zo'n schild als op de voorpagina van het Paasnummer van
Grueles van 1999. Enkele meters verder op de muur werd nog een loden
plaat met dezelfde afbeelding gevonden. De platen werden door Ber van
de muur gehaald. Toen ik hem vertelde dat dit de tweede woning in
Gronsveld en Rijckholt was met een dergelijk schild, heeft hij ze aan
Grueles geschonken. Ber, namens Grueles hartelijk dank.

Als je naar de vorm van de volgende woning kijkt, moet het volgens mij
niet al te moeilijk zijn de ligging ervan te raden.

Sjef Canis
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Natuur

Spechten

De spechtenfamilie heeft op mij altijd al indruk gemaakt. Bonte vogels,
die met veel tromgeroffel hun eigen holwoning uit boomstammen hak-
ken. Of een specht wel eens hoofdpijn heeft ? 1k zou het niet weten.
Spechten zijn praktisch over de gehele aardbol verspreid. Aileen in
Australie, op Madagaskar en op de eilanden in de Stille Oceaan komen
zij niet voor. Van de 179 "echte" spechten, komen er in Nederland maar
vijf voor.
Ik stel ze aan u voor: de groene specht, de zwarte specht, de kleine bonte
specht, de middelste bonte specht en de grote bonte specht.

De groene specht, in het Gronsvelds "mierts vutile", is gemakkelijk te
herkennen. Een vrij forse vogel met groene vleugels, gele buik en een
felrode kop. Verder is de sterk golvende vlucht typisch voor de groene
specht. In mindere mate is deze vlucht kenmerkend voor alle spechten-
soorten.
Vanaf maart is het echter de schel klinkende en telkens herhaalde roep
die de aanwezigheid van de groene specht snel verraadt. Deze schelle
roep, die zeer ver hoorbaar is, wordt ook de "duivelslach" van de groene
specht genoemd. Men vergelijkt deze speciale roep ook wel met het
hinniken van een jong veulen, vandaar "mierts vui.ile".
Bij een inventarisatie van de broedvogels in het Savelsbos in 1990
werden er nog 13 paartjes van de groene specht geteld. Hierbij moet ik
opmerken dat de hoogstamboomgaarden aan de westzijde van het
Savelsbos van groot belang zijn voor de groene specht, als voedsel- en
als broedgebied.
Het is dus goed mogelijk dat het kappen van de hoogstamboomgaarden,
in verband met de ruilverkaveling, een negatief effect heeft op het
bestand van de groene specht.
In tegenstelling tot de andere spechtensoorten voedt de groene specht

77



zich in hoofdzaak met bos- en grasmieren, waarbij zijn zeer lange en
kleverige tong een uitstekend instrument is. Omdat mieren zijn hoofd-
voedsel vormen, wordt de groene specht vaak op de grond gezieri. Dit in
tegenstelling tot zijn familieleden die langs de stammen van de bomen
onder de schors naar insecten en larven zoeken.
Net als de andere spechten hakt de groene specht met zijn beitelsnavel
zijn karakteristiek nest in een boomstam. Bij voorkeur in de zachtere
houtsoorten zoals populieren, berken, linden en wilgen.
Aardig te vermelden is dat de spechten vijf tot zeven glanzend witte
eieren leggen. Typisch is namelijk dat alle holenbroeders, zoals steenuil,
bosuil, ijsvogel en mees allemaal witte of vrijwel witte eieren leggen. De
eieren van holenbroeders "mogen" wit zijn, omdat ze zelden zichtbaar
zijn en dus geen camouflagekleur nodig hebben.

De groene specht.
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Verreweg de meest voorkomende specht is de grote bonte specht. Deze
vogels zijn kleiner dan de groene specht en vallen vooral op door hun
grote, witte schoudervlekken en een vuurrode onderstaart. Ook het
geluid dat de grote bonte specht produceert is zeer opvallend: een luid
en schel "tsik". De grote bonte specht is een beste trommelaar, zowel
man als vrouw roffelen zeer snel op resonerende, dode takken. Met deze
drumsolo's bakenen de spechten hun territorium in het bos af.
In 1990 werden in het Savelsbos nog 57 paartjes grote bonte spechten
geteld, waarbij de Riessenberg, Schone Grub en Trichterberg het meest
in trek waren.

De spechten profiteren van het extensieve beleid van het Staatsbos-
beheer. Dat beleid houdt in dat zieke en dode bomen niet worden opge-
ruimd. Daardoor ontstaat er een gunstig klimaat voor rupsen, wormen en
insecten. De spechten profiteren van deze overvloed aan voedsel.

De drie volgende spechtensoorten zijn veel zeldzamer, maar zeker niet
minder interessant.
De zwarte specht is een indrukwekkende verschijning. Een zeer grote,
gitzwarte vogel (zo groot als een kraai !) met een felrode pet. Hij maakt
een groot nestgat dat een ovale vorm heeft.
Zwarte spechten werden vroeger nooit in het Savelsbos gezien. De
laatste jaren lijkt hier verandering in te komen, want zowel op
Riessenberg als aan de westzijde van "de Riekelderbos" zijn zwarte
spechten gesignaleerd. Een broedgeval hebben we nog niet kunnen
constateren. We wachten met spanning af en houden u op de hoogte.

In tegenstelling tot de zwarte specht is de kleine bonte specht klein van
stuk. Hij is net zo groot als een huismus. Verder lijkt hij wel wat op zijn
grotere broer, de grote bonte specht, maar hij mist de grote, witte
schoudervlekken.
Bij de inventarisatie in 1990 werden er nog negen territoria van de
kleine bonte specht geteld. De "Sjoen Grob" is altijd een favoriet broed-
gebied van deze specht geweest.
Vanwege zijn relatief kleine gestalte en zijn weinig opvallend gedrag,
zijn kleine bonte spechten moeilijk te inventariseren. Wel opvallend zijn
de achtervolgingsvluchten die in het voorjaar worden uitgevoerd. Deze
fladderende vluchten (afbakening van het territorium) zijn zo onstuimig
en fanatiek dat de vogeltjes je bij wijze van spreken om de oren vliegen.
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Rechts boven de kleine bonte specht, midden de middelste bonte specht,
links boven de grote bonte specht, links onder de zwarte specht en rechts
onder de groene specht. (Tekening: Ina van de Weerdt)

De laatste soort, de middelste bonte specht, is een zeer speciale. In
Nederland is de micidelste bonte specht een zeer zeldzame broedvogel,
die slechts door weinig mensen is waargenomen. Toch verkeren wij weer
in een uitzonderingspositie. Op 25 oktober 1996 deed Hub Reumers
(sectieleider Natuur) de eerste waarneming van de middelste bonte
specht op de Riessenberg. Daarna werden op 2 april 1997 zelfs vier
exemplaren nabij "de Beuk" gesignaleerd, en in 1998 een geslaagd
broedgeval.
De middelste bonte specht is gemakkelijk te verwisselen met de grote
bonte specht. De witte zijkop en roze buik zijn typische kenmerken van
de middelste bonte specht.

Wij kunnen als inwoners van Gronsveld en Rijckholt trots zijn op het
prachtige natuurreservaat "Savelsbos", zeker omdat er zoveel bijzondere
vogels en planten voorkomen.
Mocht u een van die zeldzame spechten zien (of andere bijzondere
dieren of planten) dan stellen wij uw melding zeer op prijs.

Pim van de Weerdt
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Pissebed

In het artikel "E weeld verke en e zilvervesjke" van het vorige nummer
vroeg ik me af waar de naam "pissebed" vandaan kwam. Een duidelijk
antwoord vond ik in het blad Grasduinen van september 1999. Als je een
pissebed een tikje geeft, rolt hij zich op tot een gepantserd bolletje.
Snuffel je aan dit bolletje dan ruik je een urinelucht en je begrijpt waar
de naam vandaan komt. De geur is bedoeld als afweermiddel.

Ina van de Weerdt-Roosen

Twee pissebedden en een zilvervisje.
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Streekmuse

Wat maog 't zien?

Het afgebeelde voorwerp uit ons vorige nummer is een "klabatter", een
plank met handvat en een houten klepper. Op Witte Donderdag, tijdens het
zingen van het Gloria, gingen de klokken naar Rome. Normaal wordt er in de
kerk gebeld met een altaarschel, maar vanaf dat moment werd er "geklep-
perd". Dat duurde tot Paaszaterdag. Onder het zingen van het Gloria kwa-
men de klokken weer terug. Ook gingen de misdienaars ("koerjofinge") op
die dagen "klabatterenterre" door het dorp ter vervanging van het klokgelui.
Als kind werd ons verteld dat de klokken de Paaseieren in Rome gingen
halen en als ze op Paaszaterdag helemaal gevuld met kleurrijke eieren
terugkeerden, viel er wel eens een ei uit de klok. De buurvrouw van mijn
ouders, Wis van 't Wflifke, kon het dan ook niet laten om op
Paaszaterdag hier en daar een ei te verstoppen. Mijn moeder kon dat niet
zo waarderen, want het was immers nog geen Pasen.
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Deze keer waren meer goede inzendingen. De winnaar is geworden: Tiny
van de Weert-Thewissen. Proficiat! Ze ontvangt van onze sectie een
toepasselijke attentie.

John van de Weerdt.
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We hebben weer een nieuw voorwerp. Reacties naar Postbus 36, 6247
ZG te Gronsveld of in de brievenbus van Rijksweg 92 te Gronsveld.

Ken d'r lion nog

Ber van Zjoke

Hubertus Jozef Thomas Reintjens (Ber van Zjoke) werd geboren te
Gronsveld op 8 december 1900. Zijn ouders waren Thomas, Jozefus
(Zjoke) Reintjens en Maria Gertruda Helena Schrijnemaeckers ("van 't
geld"), beiden uit Gronsveld. Zijn geboortehuis was de monumentale
boerderij Rijksweg 89, die zijn vader van de familie Brouwers had
gekocht, voordat hij trouwde. Ber was de op een na oudste van de tien
kinderen van Zjoke en Marie. Na de lagere school in Gronsveld ging Ber
in 1913 naar een kostschool in Nerve (Belgie), ook en vooral om Frans
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te leren. Zeker in de handel was Frans spreken in deze contreien belang-
rijker dan nu. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914
vluchtte hij met nog enkele andere jongens uit Zuid-Limburg te voet via
binnenwegen terug naar Nederland. Zijn vader, die een gerenommeerde
veehandelaar was, besloot Ber in te wijden in de geheimen van de
handel. Als 15-jarige nam Zjoke hem mee met de trein naar koeien-
markten in Zwolle, Groningen en vooral Leeuwarden. Als 16-jarige
stapte Ber voor het eerst alleen op de trein naar het noorden om zijn
eerste koeien te kopen. Omdat hij bij de kooplui nog niet bekend was,
kon hij onopvallend de handel leren kennen. Als quasi onverschillige
jongeman ging hij achter de kooplui staan en luisterde hun bieden en
loven af. Zo wist hi j dan precies wat er te koop was en vooral welke
prijs er geboden werd. De handelaar in hem was gewekt en zijn eerste
reis werd een succes. Omdat er in die tijd altijd contant betaald werd,
had hij steeds veel geld op zak. De koeien die hij gekocht had, werden
de volgende dag per trein in Gronsveld afgeleverd om dan via de
Stationsstraat naar de boerderij van zijn vader geleid te worden. Daar
werden zij dan weer doorverkocht aan boeren uit de omgeving. Ber
haalde alleen maar jonge melkkoeien. De oude koeien, die geen melk
meer gaven, nam hij in en verkocht hij aan grossiers die ze weer door-
leverden aan slachthuizen door het hele land.

Ber met zijn eerste fiets.
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1931. Trouwfoto van Ber en Kitty. Op de voorgrond nichtje Helene.

Intussen had Ber zijn toekomstige bruid Isabella Catharina (Kit)
Vandooren leren kennen. Zij was geboren in Dtisseldorf (haar moeder
was Duitse) maar woonde vanaf 1918 in Smeermaas (Belgie). Daar had
haar vader een groothandel in fruit en zuidvruchten. Ber en Kit trouwden
op 24 november 1931 en gingen wonen in de boerderij van Zjoke. Uit
hun huwelijk kwamen zeven kinderen: Johnny, Martha, Wil, Tuur,
Ghislaine, Ber en Veronique. In de Tweede Wereldoorlog werd Ber
taxateur van de voedselvoorziening en bleef dit tot 1947. Deze
overheidsfunctie hield in dat hij op verschillende verzamelplaatsen van
koeien in onder andere Maastricht, Valkenburg, Weert en Venlo de
kwaliteit van de dieren moest vaststellen. Zijn oordeel was dan maatge-
vend voor de prijs die de leverancier per kilo van de staat ontving. Ook
kocht hij na de oorlog in opdracht van de Nederlandse regering slacht-
koeien op in Frankrijk om het tekort aan vlees op de Nederlandse markt
aan te vullen. Dat hij vloeiend Frans en Waals sprak, kwam hem dus
goed van pas. In de jaren vijftig verkocht hij grote partijen slachtpaarden
in Wallonie. Die paarden werden van uit heel Nederland per trein naar
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Geboorthuis van Ber, waar hij tot aan zijn dood woonde.

Vertrek van Liza Rein tjens en Con Claessens naar Nederlands-Indie. Derde
van links Con Claessens, vierde Liza Reintjens en vi] Ber.
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Gronsveld gebracht, waar ze op de weegbrug bij Meijs (thans familie
Ber Gorissen, Schaapbroekweg 7) werden gewogen om de prijs vast te
stellen. Daarna werden ze in kudde naar de boerderij gedreven zodat
vaak alle stallen en de "cour" vol paarden stonden. Alvorens de paarden
naar Vise werden gebracht, werd de staart geknipt en manen geschoren.
De haren werden verkocht als vulling voor fauteuilles.
Zijn vaderrol vervulde hij met de in die tijd gebruikelijke strengheid. Hij
huldigde daarbij de regel: "wie zijn kind liefheeft, spaart de roede niet".

1934. Bij de Gileppe. V.1.n.r. de ooms van Ber: Haj Reintjens, Ber van den
Boom, Zjang Schnjnemaekers, en Ber.
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V.1.n.r. Pie Peusens, Zjef Schrijnemaekers, Ber, Vic Goessens, Zjef Reintjens
en Ber Pleumeekers voor café De Keizer.
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Ha] en Ber Rein tjens.

Op gezette tijden bezocht hij het casino van Chaudfontaine samen met
Vic Goessens (van Eudem), Jos Theelen (de koster), Lies, Tieneke en
Ziff van Caldenborgh. Ber had een grote Mercedes 220SE en hij was
dus ook de chauffeur voor dit soort uitstapjes. Op weg naar
Chaudfontaine stopte hij langs de kant van de weg en vroeg het gezel-
schap hem alvast het geld voor het diner te betalen. Ber wist dat het heel
goed kon gebeuren dat alle geld verspeeld weal en dan schoot het diner
er bij in en dat vond hij jammer. Op 1 mei ging hij vaak met Kit in de
sjees naar het dorpje Rutten bij Tongeren voor het bijwonen van de
Evermarisprocessie tegen de reumatiek. In deze contreien en ook in het
Waalse had hij veel vrienden waar hij vaak met Kit op bezoek ging.
Wat hem ook erg boeide was het Engelse platteland. Herhaalde malen
ging hij daar met de auto naar toe hoewel zijn Engels wat minder was
dan zijn Frans. Zijn zoon Tuur herinnert zich in dit verband nog een leuk
voorval. Pa was met zijn twee jongste zoons (Berke en Tuur) in zijn
Mercedes naar Engeland gegaan. Broodjes en limonade zaten in de
kofferbak. Toen ze 's middags in de berm bij een leuk Engels landhuisje

1960. V.1.n.r Berke, Johnny, Ghislaine, Kitty, Martha (Henry), Paul Henry, Ber,
Veronique, Tuur en Wil.
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zaten te picknicken, kwam er een hond hij hen bedelen. Pa gaf hem een
broodje dat hij in een keer doorslikte. Nog een broodje. Ook hap-sli k-
weg. Toen kwam de bazin van de hond uit het huisje naar hen toegelo-
pen. Pa zei: "You must gif hunt to eat, he is hungry." "No, he's nor
verdedigde zich de Engelse vrouw. "Oh, yes", zei pa, "he verreks van the
hungry." Dikke pret voor Berke en Tuur. loch werden ze even later
uitgenodigd en getrakteerd op thee en cake.

1939. In de deuropening van de pastorie. Achter v.I.n.r. Fer van Caldenborgh,
Noel Hayen, Jean Reintjens, Piet Bouchoms (van Drik), Jan van de Weed.
Voor v.I.n.r. Leonard Frambach, Bei; Door van de Weerdt.

Naast reizen voor de handel of voor plezier had Ber nog een grote
passie: de schutterij. Op 25 mei 1931 verwierf Ber de plaats van kwar-
tiermeester te paard voor het bedrag van 100 gulden. Op de generale
vergadering van Paasmaandag 1939 bedankte Berke van den Boom zich
als majoor in verband met zijn hoge leeftijd, hij was bijna 80. Er moest
dus snel een nieuwe majoor gekozen worden, in ieder geval vOcir Pink-
steren, dit in verband met het vogelschieten. Nikkela Goessen (van
Miensje) was de oudste sergeant-majoor en leek de beste kansen te
hebben. Drie weken later op 30 apri I mochten alle leden van de broeder-
schap hun stem uitbrengen. Hoe het kwam, misschien door de korte
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1953. V.1.n.r. Jean Reintjens, Chrit Houben, Netteke Jennissen, Ber, Roeland
Ha yen, Louis Huveners (koning), Zjef Ha yen, Ber Dassen, Zjir Wolfs, Marcel
Doyen.

1976. V./n.r. Noel Hayen, Theo Wolfs, majoor Reintjens, Piet Mans, Door
van de Weerdt.
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voorbereiding, de opkomst was in ieder geval gering. Slechts 65
stemgerechtigden waren aanwezig. Ber Reintjens, die zich ook verkies-
baar had gesteld, kreeg 26 stemmen, Nikkela Goessen 22, en de overigen
17. Een tweede ronde tussen Nikkela en Ber moest de nieuwe majoor
opleveren. Nikkela Goessen trok zich echter teleurgesteld terug hoewel
hij zeker nog een goede kans had gehad in de tweede ronde. Er waren
immers nog 17 stemmen te verdelen. Voordeel was dat er nu een jong en
energiek majoor was opgestaan. De vorige majoor was 72 jaar toen hij
verkozen werd en ging maar een grote bronk mee (1935). Ber Reintjens
had grote plannen en vond dat het aanzien van de schutterij verbeterd
moest worden. De "bielmaander", die toen nog betaald werden om mee
te trekken, ging hij het eerst aanpakken. In 1935 had hij zijn vriend
Zjeng Jacobs ("van d'n Haos") bereid gevonden tot de "sjappeurs" toe te
treden. Zjeng kocht de plaats van sergeant-bieleman voor 10 gulden, de
eerste "bielmaan" die voor zijn plaats betaalde. Zjeun Bouchoms (de

Bronkmaandag 1976. Ber tijdens zijn laatste Grote Bronk. In zijn voetspoor
zijn toekomstige opvolger Theo Wolfs. Daarachter Piet Mans en WI!
Schrijnemaekers.
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secretaris) vond zijn broer Drik bereid een andere bielemanplaats te
kopen voor f 2,50. Het aanzien van de "bielmaander" steeg aanzienlijk
waardoor later duizenden guldens werden geboden om een plaats van
"bielmaan" te mogen bekleden. In 1939 werd er flink gelobbied om
Wackers de kans te geven voor de derde maal achter elkaar de vogel af te
schieten en zo keizer te worden. De opzet lukte en de schutterij had voor
het eerst in bijna 100 jaar weer een keizer. De feestelijkheden waren dan
ook navenant, en de schutterij werd populairder dan ooit.
De oorlog stond een verdere opbloei voorlopig in de weg maar vanaf
1946 (koning Ber Spronck) ging de opmars door. Er kwamen spaarclubs
waardoor de kosten, verbonden aan het koningschap, voor niemand meer
een belemmering hoefde te zijn. In 1956 werd de schutterij uitgebreid
met een fraai tamboerkorps. Tot dan toe werden er een paar trommelaars
uit Heer of Heugem aangetrokken die betaald werden om de
"bielmaander" in de processie te begeleiden. Zjeun Bouchoms kwam
vaak bij Ber over de vloer waar veel plannen al voorgebakken werden
voor ze in de bestuursvergadering kwamen. Ber luisterde naar iedereen
maar was resoluut als er beslist moest worden. Hij kon ook goed relati-
veren. "Het spel moest gespeeld worden", waren zijn woorden en hij
speelde zijn rol met veel verve en "grandeur". Hij was "gruutsj" op zijn
schutterij en daar was alle reden voor. 38 jaar was hij de majoor en
daarmee langer dan al zijn voorgangers in meer dan 350 jaar.
Ber Reintjens overleed plotseling op 27 september 1977 en werd door
zijn schutterij in vol ornaat ten grave gedragen. Op zijn bidprentje zien
we hem te paard in zijn opvallende rode tuniek. Op de binnenkant van
het prentje lezen we: "In zijn geliefde koninklijke schutterij Sint
Sebastianus, die hij meer dan 45 jaar diende als kwartiermeester en
majoor, vond hij de gelegenheid om de waardevolle elementen van een
oude traditie zinvol en levendig te houden om ze aldus door te geven aan
de jonge generatie." En zo was het.

Wallie van de Weerdt
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