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Bij de voorpagina

St.-Martinuskerk Gronsveld vo6r de restauratie in 1948.
Wat op deze foto opvalt, is de uit 1563 daterende fraaie marmeren
graftombe van Willem van Bronckhorst. Ze is het enige dat ons rest van
het interieur van de oude kerk die in 1690 wegens bouwvalligheid groten-
deels werd afgebroken. In de I7e eeuw werd het grafmonument tot twee
maal toe door in Gronsveld verblijvende troepen beschadigd. Momenteel
bevindt de tombe zich in de ruimte onder de toren.
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Voorwoord redactie

Het heeft Hare Majesteit behaagd aan drie inwoners van Gronsveld een
koninklijke onderscheiding te doen toekomen. Onze burgemeester nam
de taak tot het persoonlijk bezorgen van de daarbij behorende versierse-
len van haar over, en vervoegde zich bij:
Gilles Jaspars, Lid in de Orde van Oranje Nassau;
Jean Mingels, Lid in de Orde van Oranje Nassau;
Jacques Vriens, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Of onze burgervader dat ook in alfabetische volgorde gedaan heeft, is
ons niet bekend.

Bij deze bijzondere gebeurtenis(sen) horen natuurlijk chronogrammen.

gILLes Jaspars
onVerWaCht

eInDeLIJk toCh gereChtIgheID
Voor Je Werk In De bUItentUIn

JEAN MINGELS
herMenIeMaan

JACQUES VRIENS
kInDerboeken Maken

bekroonD

Proficiat alle drie.

De redactie
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De voegelvenger.

Pa, et fetsoendelik! D'r zit weer te sjmetse wienne marsjang de geinen
tied het!' De sjerpe sjtom van Liza, de eng helf van d'n twierling, sjnooj
doer de kufike. Twie fel (Age oet e sjmitol gezich baorde zich doer 'm
heen.
Zjoke, de met z'n gedechte ien de bos waor, veel met `nne sjlaog truk de
kutike ien en versjligke zich ien z'n havermouts pap. Z'nne lepel veel 'm
bekaans oet z'n han.
'Es 't weer zoe wied?' Met `nne houp gelatim driejde Mieneke zich Om,
't koekend waoter veel neve de koffiespot en daansde utiver de
gleujende pliiot van de braobantse kachel. 'En veg dy droppel van d'n
naos aof.Truija!' kegkden 't nao boeve, 'nem 'm `ns `nne zuvere
neusdook met aof, het vas en zieker weer geine ien z'n tes.'
'Ich heb waol ien m'n tes, deh loor...' perbeerde Zjoke d'r tossjen
ien te koeme.
'Tao, zieker 'rine van 't vuurgend jaor Kiesmisr Truija kaom met 't
zelfde gekaims es z'n ma de kuiike ien. Eleng z'n sjtom waor 't zelfde es
dy van ze twierlingzuster. 'Bah, noe mos te dao zoe get zie zitte. Ma,
dier heb `nne sjolk Om, pak 'm de `ns oet z'n han!'
Mieneke kaom aongewagkeld met d'n daampende koffiespot. Zjoke
vegde zich nog gaw de zjweit oonder z'n klak oet.
'Sjmerigen oonnot!' sjnawde Mieneke terwyl 't met `nne peunt van z'nne
sjolk de neusdook oet z'n han trok.
'Dan sjtoek dy kachel ()Lich fleet zoe hoeg op!', verwerden `r zich nog.

mengs te dat ich aanders pap gekoek kry en koffie gemak?'
Zjoke loorde wie'nne gesjlaogen hoond en trok oonmechtig z'n sjotiwers
op. Kroed Om dy dry tegeliek aon te kenne, we's toch nuurges, daag `r, en
`r loorde doer de vinster nao boete. 't Waor gelokkig oetgesjejd met
rengele. Foj, foj dao waor mich get oetgevalle de leste daog, 't
kaonzjelde langs de sjtraot de got aof. Gelokkig heb v'r nog geine sjtuerm
gehad, sjoens de weend waol al ien de verkierden hook zit. Ich mot
atrein m'n koikes mer naoloUpe en zorge dat ze good vashange. En
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We de sjmied 'n rol hoonderdraod goen hoele want bid sommige begent
d'n draod sjlech te werde. Trotiwes van de hoonder-ren ouch. Hebbe dy
Os weer gedoen. Och ja, 't es dy bieste hOn neteur. Z'n gedechte
dwaolde weer truk nao de bos. Mesjiens ken ich Mieneke noe...nei, dao
es 't 't good memeent nog neet vuur, mesjiens dalik es die twie weg zien.
En aanders...enfin, ich zeen waol. Her pagkde zich z'nne zuvere
neusdook, sjnoUfde zich z'n naos oet en rochelde zich 'n fliiim los.
'Pa, ien gaodsnaom, haawt cur fetsoen! Ich been bang vuur hie met `nne
joung 't hoes iCn te koeme, wie dier aon de taofel zit!' kegkde Liza.
'Es te dat vuurluepig mer oet d'nne kop lees,' zaag Mieneke, 'hie, dreenk
dich d'nne koffie oet en maok dats te op d'nne fits 'comps. TrUija, sjpooj
dich, 't es zieker 'n haaf oor fitse nao Mesjtreech en et dich doer',
raotelde 't len eng vaort wyjer tienge Zjoke, 'ich mot de weenkel goen
oepe doen!
Zjoke loorde heimelik oonder z'n klak oet. Ich geluif dat de sjoor
hiebenne ouch beg'ent utiver te drieve, daag `r terwyl `r zich z'nne teleur
leigsjrapde en z'nne koffie bekaans zoonder te sjluerpe oetdroonk. Meh
`r haw z'nne sjtool nog fleet ateroet gesjilif of dao haw Mieneke 'm
alweer bie z'nne jas.
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'06 geis dich ebaon?'
'Ich mot nao de sjmied, lore of de 't kerraod verdig het en ich mot 'n rol
hoonderdraod hebbc.'
'Alweer? De hebs pas nog 'n rol gehaold.'
'Da° zit alweer e loek ien de ren en zoelang ze dy viis fleet gevange
kriege...'

jao, sjej mer oet. Dich zals ze waol helpe met ze fleet te vange. En
vraog `ns aon de sjmied of `r mich get van zienen tied aonein welt
sjmeje, dat raod sjteit al 'n iewigheid dao te rotte...'
`Ma, haaw 'm ien de gate', veel Lieske heur ien de reje, 'want volgens
mich es `r zich weer noilw kaikes aon 't maoke.'
`Meh toch neet Om benne te hange, dat `r 't zich mer fleet riskeert. Foj
keender, wet d'r nog wie groetmojer gesjtotirve waor, woilw `r ze
allemaol e zjwert sjtrikske Om doen. Nei, nei, dao komp geine voegel mid
de brak ien!'
"t Hoes ien ma! Noe liert uch dat toch `ns fetsoendelik te zegke. Liza
het geliek, v'r zien bang Om hid met `nne jolmg...'
'Zeiknelle oe d'r zeet! Ich daag dat dier vuur sjaoljuffrouw aon 't here
waort...'
'Oonderwyzeres ma, geng sjaoljuffrawr
'...en fleet vuur barones. Es dat aal es wat d'r op dy sjaol liert daan zeuk
d'r uch mer e poske, meng d'r dat ich mich dao m'n knuiik kroomp vuur
werk. En wat sjteis dich dao nog te drieje wie 'flue kutitel ien 'rine
pispot. Alla, mak dat d'r de deur oet kaomp, ich mot de weenkel oepe
doh.' Kilimenterre zat 't de teleure ienein en vegde met 'fine
sjoetelsplak 't taofelzeil aof.
Zjoke sjtoOng aon de deur, z'nne jas haaf aon. Wie her de poert hoert
toCiwklatse hool `r deep aosem. Nod ken ich 't mesjiens zegke, daag `r,
Mieneke eleng ken ich waol aon, gelüif ich.
`Mieneke?'
Met `nne sjlaog veel d'n teleur de 't zjus aofgewase haw, truk ien 't
tynsje. 'Bis te nod nog neet eweg? Huelp keender, es ich zoe zawelde
kaom noets get gedoen. Es te nog get te zegken hebs, dan deis te dat
atrein mer. Ich heb geinen tied mie!' En oondertossje zengelde 't met d'n
aofwaaskwas doer de gaanse kuiike. Zjoke sjprofing ien z'n kloompe en
vegde, met nog altied mer eine maw aon, de sjtraot op.

Met de rot hoonderdraod oonder z'nne leenksen erm en z'n han ien z'n
tesse, sjlofde Zjoke uiiver de Vroendelsweg nao de bos. En `r vloogkde
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mer. En bid ekere vlook zagkde z'nne kop deper ien de kraog van z'nne
jas, es of `r 't ieskaad haw. Meh de loch beg& zich good oepe te goeje
en de nievel trok ien sjlierte langs de balm op. De weend waor goen
ligke.
Eigelik es 't bes good nod en toch heb ich 't kaad, daag `r, meh dat es
iewendige kaw.
'Hebs te soms get op de lief?' haw de sjmied 'm gevraog, `de zulls zoe
meuj oet.' En dao haw `r zich vuur versjrik. En doilw waor pas richtig tot
'm doergedroiinge dat `r zich al zoe lang zoe meuj voelt. Vuuraal ien
z'nne kop.
`Semieljaarr vloogkde `r nog `ns, 'es de liii 't aon mich begenne te
zien... Meh ich ken toch sjlech vertelle dat ich zoe meuj wer van dy
vrolliii helm. Ich ken toch sjlech goen vertelle wie ich mich aldaog mOt
laote koejenere doer die dry. Mieneke geit af.en taw nog waol, es 't
eleng es, meh zoe gaw dy twie debie zien... Omhoeg gevalle brakke!
Oonderwyzeres ma, geng sjaoljuffroilw! Tssj! Es ze doiirve zawe ze
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mich m'n koont nog naolore es ich mich zaoterdes gewasen heb.
Meh zoeget kens te toch fleet vertelle tienge de sjmied, of nemport tienge
we.'
Wie 'n aongesjoete bies sjlepden `r zich de Ekkelderweg utiver en bie
ekeren trej kroomp `r wyjer ienein. Z'n kloompe sjrabde utiver de
groond. Wie `r dat gewaor woerd sjproang `r wie 'rine seldaot ien de
hawding, meh bekaans tegeliekertied leet `r zich otich weer trukzakke.
`Laot mer Zjoke, de sersjaante zien fleet hie', zaag `r helop tienge zich-
zelf. Meh dy reactie haw 'm mie gedoen es dat `r eigelik woaw
toilw-geve. De sjpiere ien z'n bejn veulden aon wie illesjtik en 't aoseme
gang lestiger. `r Waor bly wie `r aon de bos waor. Op `nne omgevalle
bourn leet zich neerzakke en zochde e paor kier hi! deep. 't Es
nondezju toch waol wied koeme met `nne mens es z'r zich al versjrik
vuur z'n eige, daag `r en loorde zoonder get te zien Treechterberg op.
Ienens magkde zich get los tosse de bairn en sjtievelde rech op 'm aof.
Zjoke kniep z'n °age bekaans taw meh wie `r zaog we dao op 'm
aofkaom kleurde ze gezich op.
Lyjo!
Lyjo waor 'rine nef van Zjoke, meh ze zoftwe breurs kenne zien. Ze
waore zoeget vaan dezelfden awwer en allied met em n opgetrokke. Ze
witore zelfs op dezelfden daog getroawd. 't Ejnigste versjeil waor dat
Lyjo zes keender haw. Allemaol vrollai. Es ich mich tienge eine ken
oetkalle, daag Zjoke, daan ês 't waol tiengen heum en de gedechte eleng
al doeg 'm rechter zitte. Meh ies zaag `r: 'Hai Lyjo! Oe ki5mps dich aal
zoe vreug vaandan?'
Ten eine otigopsjlaog haw Lyjo gezien dat Zjoke get dwes zaot en `r zat
zich neve 'm neer.
'Ich been al ien Ekkelder gewes joang, verreke keure vuur de sjlach',
gaof `r es aantwoerd en oondertossje beloorde `r zich Zjoke. Joang,
joang, wie zutis te oet!, daag `r meh `r zaag: `Dich bis otich at vreug op
geng.'
`Jao, ich mot `ns koeme lore vuurdat dis noon de verkotip 'es.'
"nne Verkotip? Wat vuur `nne verkotip?'
'Hie! Oonder de Beuk. Wets te dat daan fleet?'
`Jewaol, jewaol dao heb ich waol van gehuurd. Meh...wat mOs dich met
`nne kap hat?'
`Eigelik niks!'
`Vuurwat koms te dan lore?'
comdat ich 'm waol mot hebbe.'
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Lyjo trok z'n oagsbraoje op tot oonder z'n klak, `r wis neet wat `r
aonmos met dy aantwoerde. `r Beg& zich ech zorg te maoke meh
vuurdat `r get kos vraoge gang Zjoke wyjer: 'Ich doon 't fleet vuur 't
hotit, dat laot ich sjoen sjtoen oe 't sjteit. Nei Lyjo, ich heb 'n aander
reje. Gotidmelies!'
Hie waachden `r effekes en daag aon 't ieste puneke dat `r Mieneke
haw gegeve. Dat waor wie de goadmelies zoange. Mieneke haw doaw
gezaag dat 't noels geine sjoendere meziek haw gehuurd.
'Wets te nog Lyjo, vreuger zaoten t'rs hié vett!, meh de leste jaore huurs
te geng mie. En noe ien dit vreugjaor hoert ich ienens weer eng. Al daog
been ich koeme lore en ienens haw ich 't nes voonde. 't Leefste zoaw
ich ze welle vange en ze helm laote breuje vuur ze laoter weer oet te
zitte len de bos. Meh 't es beter vuur ze ien hun neteurlikke omgeving te
laote. Ze zien haidegendaog zoe 'n zeldzaamheid, ich mot dat nes
besjerme joang. Dit es 'n oetgeleze kaans, daovuur mot ich de kotip
hebbe!'
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Lyjo z'n otige witore zoe groet woerde wie sjiiutelkes, z'n oere gleujde!
Bekaans verleef loorde `r van Zjoke nao 't sjtok bos oonder de Beuk. En
`r zaog weer wie ze, eker aon 'n haand van groetvajjer, doer de bos epe.
En groetvajjer lierde hon 't zynge van de vufigel oetrein hawe. En `r
veulde de sjmagke weer dat ze van 'm hawwe krege wie ze `ns e nes
hawwen oetgehaold. E nes goildmelies!
`Gotidmelies, nondezju Zjo, goiidmelies!"t Kaom 'm oet z'n tiene. `Meh
wat helt dich daan tienge? De sent soms?'
'Ouch_ Meh 't zien vuuraal dy vrolloi bie Os.'
'We, Mieneke?'
`Vuuraal dy twie.'
'Dy twie? Wat hebbe dy noe ien te bringe?'
'Och Lyjo, de wets wie ze deenke utiver m'n vuiigel en vuur daan
heivers te koeme met e sjtok bos vuur e nes golidmelies...'
Zjoke kretsde zich oetgebrejd oonder z'n klak. goUng `r met
`nnen depe zoch wyjer, `de hebs gein idee wat zich bie Os d'n havven
tied aofsjpeult.'
Aha! daag Lyjo, dao zit 'm de pyng en `r pagkde zich z'nnen toilwbak
oet z'n tes, sjtopde zich 'n pier) en gaof de tut doer aon Zjoke. En
oondertossje dat Zjoke zich de piep sjtopde vertelden `r. `r Vertelde wie
ze de gaansen tied op 'm zaote te sjokkenere. 'Pa doot dit! Pa laot dat!
Nei Zjo, zOe mos te dat doen!' En `r vertelde, zoonder zich ien te hawe,
wie ze 'm hawwen oetgelaach wie `r Om alle kaikes e zjwert sjtrikske
haw geboonde wie mojjer gesjtotirve waor en dat her doilw alle vutigel
oet 't hoes haw gehaold en de Hikes aachter oonder 't sjop haw
gehange.' Niks es rule good wat ich doon Lyjo, en noe heb ich dat nes
oondek en wel ich de koiip hat gCle meh ich welt neet wie ich 't hOn
mot zegke.'
Lyjo zaot zich te verbiete. Erme Zjo, daag `r, dy vrollUi waalsen 'm plat.
Hie mot ich holpe en ich geiQif dat ich ouch al weit wie. En `r zaag: `De
wels mich toch fleet vertelle he Zjo, dats dich dich doer dy twie kuukes
de wet lees vuursjrieve?'
`Jao meh...'
'Nei waach, laot mich oetkalle, ich weft wat 't es. Ze treje dich op d'n
ziel en dich hebs geng weurd genog vuur dao tiengenien te goen.'
'Zjus.'
`Daan mos te 't op 'n aander meneer doen. Daan mos t'm gewoen
en daan hebbe ze niks mie te zegke. Verdig!'
Zjoke loorden 'm met d'n angs ien z'n °lige aon.
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'Jac' meh...' stdomelden `r weer.
`Niks te jao-merre! ich weit dats dich geine mens his de de zdoke g'en op
de sjpits dryf meh zoe noe en daan mos te waol. En zieker bie vrolliti. En
zieker vaan de leftied. Nei jofing, gel dich de kap mer en loor mer neet
op `nne guele. De wets, v'r hebbe Iês 't hoes van ma en pa verkoch
dus...'
'Nei Lyjo, dat ken ich fleet aonneme...'
'Da kens te waol! Mengs te dat ich fleet weit dat dich dat 'n rub oet de
lief kos? En de weenter es nog fleet ens begOs. Nei, gel dich de koiip noe
rner, ich zorg vuur de sent.'
la° meh...'
'Noe sjej mer oet met dat ge-jao-mer. Vuur reigele dat oonder Os twieje.
Goiidmelies! NondezjoUw! Dat zoilw toch doedzon zien!'
Zjoke trok nog `ns aon z'n piep meh ze waor 'm oetgegaange. Op d'n
hak van z'nne kloomp klopden `r ze leg. Oondertossje heef `r met z'nne
kop, e teike dat `r zjwoer aon 't naodeenke waor. Laansem kleurde ze
gezich op.

't es good', zaag `r, `vuur reigele dat waol oonder Os twieje."r
Laachde met ze gaans gezich. `Deh, dat deit 'rine mens gaans good, zich
zoe `ns te kenne oetkalle. En noe wie ich mich geng zorg mie hot' te
maoke utiver de sent, noe weit ich ouch ienens wie ich 't bie Os mot
vertelle.' Z'n °Lige bloonke.
Lyjo loorde 'm aon met `nne grielaach op ze gezich. Zoe ken ich 'm
weer, daag `r en `r vroog: `Wie geiste 't hon vertelle?'
`Gewoen, van boeven aof.'
De klok sjloog noon. `Juzzes', zaag Lyjo, 'floe mOt ich goen, Greetsje zal
de noon waol verdig hebbe.'
Ze sjtofingen op, sjtaoke zich kin piep ien hOn tes en lepe truk 't duerp
ien. Vuur de poert van Zjoke zaag Lyjo: 'Tot zoondig nao de hoem'es.
Dan huur ich waol wie 't gegaange es.'
'Wok dich mer geng koppyng, ich weit noe wie ich 't [Ion mot zegke.'
'Alleh dan mer. Adie.'
'Adie.'

(Wordt vervolgd)

Maria Scheres
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Natuury.

Grubben

Het ontstaan van grubben

Zuid-Limburg, ongeveer 65 miljoen jaar geleden. Het tijdvak Carboon lag
toen al ruim 200 miljoen jaar achter ons en het tijdvak Krijt, dat ruim 70
miljoen jaar duurde, liep ten einde en werd gevolgd door het Tertiair.
Gedurende het Tertiair trok de zee zich geleidelijk terug. Dit proces werd
mede veroorzaakt door de vorming van de Alpen en vervolgens door het
ontstaan van de Vogezen, het Zwarte Woud, de Eifel en de Ardennen,
waarvan de Zuid-Limburgse heuvels de uitlopers zijn. In de overgangs-
fase was het klimaat subtropisch tot tropisch. Zuid-Limburg was bedekt
met mangrovebossen met vele moerascipressen. Op de drogere delen
groeiden laurierbomen en sequoia's.

Na ongeveer 63 miljoen jaar kwam er vrij plotseling een einde aan het
Tertiair. Het klimaat wijzigde drastisch. Een nieuw tijdperk diende zich
aan, het Kwartair. Het werd veel kouder en de subtropische bossen
werden verdrongen door steppen en toendra's. Het Kwartair duurt tot op
de dag van vandaag en kan ingedeeld worden in twee perioden. De
periode van de ijstijden of glacialen (het Pleistoceen) en de interglaciale
periode (het Holoceen). In deze laatste periode, die ongeveer 10.000 jaar
geleden begon, bevinden wij ons thans.

Het Zuid-Limburgse landschap kreeg zijn huidige vorm tijdens het
Pleistoceen. Het in het Tertiair gevormde plateau kwam tijdens het
Pleistoceen omhoog. Door deze opheffing van de bodem werd de Maas
gedwongen een andere loop te kiezen.
Tot ongeveer 1,2 miljoen jaar geleden stroomde de Maas vanaf Eijsden in
oostelijke richting via Heerlen om in de Rijn uit te monden. Tot dan werd
de Maas tegengehouden door een rug van kalksteen die zich uitstrekte
van Lixhe tot Ubachsberg. De opheffing van Zuid-Limburg kwam enkele
keren tot stilstand. Tijdens zo'n rustperiode, die vele jaren duurde,
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vormde de Maas een vlakte waarop veel zand en grind werd afgezet. Bij
een volgende bodemverheffing werd de Maas weer in een andere rich-
ting gedwongen, het oude stroomgebied als terras achterlatend. Op deze
wijze ontstonden een aantal terrasniveaus. Met name tussen Gronsveld
en Rijc k holt zijn drie terrasniveaus nog duidelijk zichtbaar aanwezig.
Het laagterras bestaat uit de tegenwoordige riviervlakte. Op de rand van
het middenterras loopt de huidige Rijksweg en werden de kernen van
Gronsveld en Rijckholt gebouwd. Het middenterras strekt zich uit tot aan
de voet van de helling waar de boszone begint. Boven aan de helling
begint het hoogterras.
De opheffing van de Zuid-Limburgse bodem verliep niet overal gelijkma-
tig. In het oosten, waar de druk van de Eifel en de Ardennen het hoogst
was, rees de bodem van het hoogterras tot 250 meter boven zeeniveau
terwij1 in het westen slechts plusminus 30 meter boven zeeniveau werd
bereikt. Zuid-Limburg kwam als het ware scheef te staan waardoor de
Maas gedwongen werd een meer westelijke richting te kiezen.
Geleidelijk slaagde de Maas erin ten zuiden van Maastricht de
mergelwand te doorbreken en wijzigde het stroomgebied definitief. Voor
zover men in geologische termen van definitief kan spreken. Behalve de
Maas en de bodemverheffingen is ook de klimaatsverandering in het
Pleistoceen verantwoordeliik voor de vorming van het Zuid-Limburgse
landschap. Tijdens de ijstijden bereikte het landijs nooit onze streken. Wel
was door het nabije poolklimaat het bodemwater gedurende lange tijd
bevroren waardoor de grond slecht waterdoorlatend was. Tijdens de
korte zomers ontdooide de bovenlaag. Het smeltwater en het overvloe-
dige regenwater konden niet in de bodem dringen. De permafrost, zoals
dit verschijnsel heet, voorkwam dit. De ontdooide bovenlaag bevatte
zoveel water dat ze in feite los kwam te liggen van de bevroren onder-
laag en schoof en vloeide met het water naar lager gelegen delen op het
hoogterras. Zo'n lager gelegen deel kon de verzamelde hoeveelheid
water en leem vaak niet vasthouden. Door de enorme druk van de steeds
groeiende massa brak deze op een gegeven moment op het laagste punt
door en stroomde vervolgens met grote snelheid richting Maasdal. Tij -
dens het uitstromen nam het water grote stukken ontdooide aarde mee
naar beneden. Zo ontstonden op het hoogterras grote, vlakke kommen
die we nog steeds in het landschap aantreffen.
Zo'n kom noemen we een "del". Voordat het smeltwater het midden-
terras bereikte, kon het op zijn loop meerdere kommen of dellen gevormd
hebben. Lag zo'n kom of del aan de rand van het hoogterras en stroomde
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deze na een doorbraak plotseling leeg, dan bereikte de massa door het
grote hoogteverschil tussen beide terrassen een enorme stroomsnelheid
en schuurde zodoende een steeds diepere kloof uit. Op het middenterras
werd het minder steil, nam de stroomsnelheid af en vonden de eerstel
afzettingen plaats. Deze afzettingen veroorzaakten het glooiende opper-
vlak van het middenterras en zijn nog steeds in het landschap aanwezig.
Hierover later meer.

Het steeds dieper inschuren in de terraswand ging vrijwel jaar na jaar
door. In totaal heeft dit proces om en nabij de 2 miljoen jaar geduurd. De
volgende klimaatsverandering, die het Holoceen inluidde, deed het landijs
weer verdvv ijnen. De permafrost verdween en de bodem werd weer
waterdoorlatend. De toendra op het hoogterras raakte weer begroeid
met bossen waardoor de bodemerosie tot staan kwam. Het landschap
had zijn huidige vorm gekregen. De grubben of droogdalen waren ont-
staan.
De jaarteller staat dan op plusminus 8.000 voor Christus. Tot dan werd
het zuidelijke dal van de Maas incidenteel bewoond door nomaden. Zij
leefden hoofdzakelijk van visvangst en jacht. Waarschijnlijk was de
aanwezigheid van grote hoeveelheden vuursteen er de oorzaak van dat
er een paar duizend jaar later sprake was van permanente bewoning. De
gemakkelijk te bewerken vuursteen voorzag in de behoefte aan pijl-
punten, messen, bijlen, enzovoort. Ook was men inmiddels tot de ontdek-
king gekomen dat de bodem op het hoogterras zeer vruchtbaar was. Er
werden stukken bos gekapt en er werd graan ingezaaid. Bemesting
kende men nog niet en na enkele jaren intensief gebruik was zo'n akker
uitgeput. Vervolgens werd een nieuw stuk bos gekapt en tot akker inge-
richt. Dit proces herhaalde zich vele malen. Zo verdween geleidelijk aan
op de randen van het hoogterras de begroeiing en kreeg de erosie weer
vrij spel. Na de komst van de Romeinen werden veel bossen, zowel op
de hellingen als op de plateaus, gekapt en in cultuur gebracht waardoor
ook hier op grote schaal erosie optrad.
De grubben werden nog dieper en de wanden nog steiler dan ze al
waren. Na het vertrek van de Romeinen werd door de inheemse bevol-
king het hoogterras weer verlaten en het raakte, evenals de hellingen,
weer bebost. Vanaf de elfde eeuw na Christus werd het weer in cultuur
gebracht en werden de hellingbossen gebruikt voor hakhout. De grubben
deden steeds vaker dienst als verbindingsroute tussen het midden- en het
hoogterras. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er tegenwoordig in veel
grubben wegen liggen.
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De grubben van het Savelsbos

Het Savelsbos is het bos om grubben te bewonderen. Van noord naar
zuid: de Daor, d'n Awwen Ekkelderweg, de Sjechelder GrOb, de Sjoen
Grob en het droogdal van Moerslag (Bukel en verlengde), ook wel het
centrale droogdal genoemd.

Wat bij het bekijken van een landkaart van het Savelsbos en het achter-
land meteen opvalt, is dat alle grubben van oost naar west lopen en dat
de meest noordelijk gelegen grub, de Daor, en de meest zuidelijk gelegen
grub, het droogdal van Moerslag, het langst zijn. De Daor en het droog-
dal van Moerslag omarmen als het ware het hele gebied. Dit gebied
strekt zich ver naar het oosten uit en wel tot aan de Rijksweg te
Margraten en tot aan de Rijksweg te Reijmerstok. Op het plateau of het
hoogterras kunnen we in het landschap de eerder genoemde dellen
aantreffen. Mooie voorbeelden zijn tussen Banholt en Bruisterbosch de
Rourdel en de Hoonderdel, die uiteindelijk uitmonden in de Heerkuil te
Sint-Geertruid en vandaar in verbinding staan met het droogdal van
Moerslag. Tot aan het middenterras een afstand van ruim 7 kilometer!
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Sjoen Grob.

Ten oosten van de Daor ligt, tussen Eckelrade en Cadier en Keer, de
Slekkendel. De Slekkendel ligt op een hoogte van 125 meter boven NAP.
Op minder dan 1 kilometer ligt de Daor op een hoogte van 85 meter
boven NAP.
Echter, zowel het droogdal van Moerslag als de Daor zijn niet alleen door
erosie ontstaan. Door beide dalen hebben lang geleden beken gestroomd.
Door verlaging van de grondwaterspiegel zijn ze uiteindelijk droog-
gevallen. Wellicht is de Fontejn in de Daor nog een laatste restant van
een waterrijk verleden. En verwijst de naam Hamelsbach, de naam van
het gebied ten oosten van de Daor, niet naar de vroegere beek?
Verplaatsen we ons naar het droogdal van Moerslag. Heeft de beek die
hier ooit stroomde Libeek aan haar naam geholpen? Vragen die aange-
ven dat er gedurende een enorme tijdspanne een ongelooflijke hoeveel-
heid water via de grubben naar de Maas werd afgevoerd.

De Sjechelder GrOb en de Sjoen Grob zijn echte erosiegeulen. Ze zijn
veel korter dan de Daor en het droogdal van Moers lag maar hebben
daardoor een groter verval. Om die reden zijn ze nauwelijks als
verbindingsweg tussen het Maasdal en het plateau gebruikt en daardoor
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zo mooi bewaard gebleven. Een smalle, diepe geul met steile wanden. En
met een zeer,gevarieerde plantengroei. Een uitzondering hierop vormt
d'n Awwen Ekkelderweg. Ook dit is een echte erosiegeul maar ze was
de kortste begaanbare verbindingsroute tussen Gronsveld en Eckelrade.
Om die reden is daar wel een doorgaande weg in ontstaan. De taluds
werden door het beplanten met bomen beschermd tegen erosie. De
onverharde weg moest door de plaatselijke bevolking regelmatig hersteld
worden, het zogenaamde "botte". Door de aanleg van een nieuwe,
verharde, Eckelraderweg richting Eckelrade - Sint-Geertruid heeft d'n
Awwen Ekkelderweg zijn functie verloren en raakte hij in verval. De
karrensporen zijn verdwenen en er resteert een door hemelwater uit-
geslepen geul. Alleen de machtige beuken die de oude weg flankeren,
herinneren nog aan een vroegere verbindingsweg.
Door de lengte van de Daor en het droogdal van Moerslag is het vanzelf-
sprekend dat ook het meeste erosiemateriaal door deze dalen is afge-
voerd. Zoals reeds eerder is vermeld, vonden de eerste afzettingen door
de afnemende stroomsnelheid op het middenterras plaats. Op deze wijze
werd bij het droogdal van Moerslag Hakkeknop gevormd en aan de Daor
de Panneknip.

Daslook in de "Sjoen Grob".
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De grubben van het Savelsbos zijn vooral bekend vanwege de rijk
bloeiende voorjaarsplanten. De Daor en het droogdal van Moerslag in
mindere mate dan de Sjechelder Grob en de Sjoen Grob. Vermeldens
waard is de enorme hoeveelheid speenkruid in de Daor, nabij het
Sjpiegelsjtok. In de lagere delen van de Sjechelder en de Sjoen Grob is
de grond zeer voedselrijk. Daar treffen we de meeste voorjaarsbloeiers
aan. Zonder volledig te willen zijn: witte bosanemoon, gele anemoon,
helmbloem, maarts viooltje, slanke sleutelbloem, witte klaverzuring,
muskuskruid, kruipend zenegroen, overjarig bingelkruid, daslook,
grootbloemige muur, lievevrouwebedstro, gele dovenetel, gevlekte
aronskelk en de eenbes. Daar waar de vruchtbare grond is weggespoeld,
treffen we het lelietje-van-dalen aan. En soms staan er tussen at dat
moois enkele kapjesmorieljes en gewone morieljes. In de hogere delen
van de grubben zien we dat de soortenrijkdom afneemt. De voedselrijke
grond is weggespoeld. Heel lang geleden, lang geleden, gisteren en ook
nog vandaag. Het vormingsproces van de grubben is niet voltooid. Dit
gaat door tot in lengte van jaren.

Hub. Reumers

Erosie in de "Sjechelder ".
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Foto

Schooljaar 1923-1924. Onderwijzend personeel Lagere School Gronsveld.

V.I.n.r. juffrouw Pluymen , Hortence Schoenmakers (Claessens), pastoor
Ofiviers , meester Claessens, Onessen, meester Bouchoms, juffrouw Schu-
ren.
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Alice Willigers (Houten). Voor de zaal van Zjang Mm gels.

b.

1933. V.I.n.r. Alphonsine Lacroix, Sjtieneke Willigers, Pere Gilles Joskin, Lily
Spauwen, Janna Macheels.

Gezien

"Het huis van Dupont", zo wordt de woning uit ons laatste periodiek nog
altijd genoemd door de wat oudere inwoners van Rijckholt. Steenstraat 1
is het adres van deze woning en een afgesleten afdruk op de Naamse
steen bij de voordeur laat nog vaag het getal 141 zien vanuit de tijd dat
dit huis nog tot de Rijksweg behoorde. Marlette van Lith en Jan
Meije,rink zijn al 24 jaar de bewoners van deze voormalige boerderij. In
juli 1977 kochten zij deze woning van hun vrienden Frits Hilgers en Ties
Michiels van Kessenich. Toen Frits en Ties dit pand in 1973 kochten, was
het onbewoonbaar. Zij hebben het gerestaureerd. Mariette en Jan betrok-
ken het huis in de zomer van 1977 met hun kinderen Sander, Ingrid en
Mirjam. In de jaren die volgden, brachten zij nog wat persoonlijke accen-
ten aan.

Volgens de gegevens van de gemeente is dit huis uit 1850. Volgens Jan
moet zeker het gedeelte aan de Steenstraat ongeveer 50 jaar ouder zijn.
De woning heeft twee oude gewelfde kelders. De huidige keldertrap met
de bijbehorende ingang werd door oud-bewoner Nic Dupont gemaakt.
(Nic Dupont en zijn echtgenote Marie Thomma waren de laatste bewo-
ners die bier nog boerderij hadden). De oude ingang werd bij toeval
gevonden door Sander. Bij een forse sprong van de trap zakte hij bijna
door het verborgen luik in de gang. Het leek hun het beste deze toegang
voorgoed dicht te maken.

Dat de verdieping pas later is aangebracht, is buiten te zien aan de
overgang van mergel naar baksteen. Aan de binnenzijde is de overgang
van de brede mergelsteen naar de smallere bakstenen muur te zien. Dat
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bouwmaterialen hergebruikt werden, is te zien aan de vakwerk-
constructie van de schuur. Veel balken hebben nog branclvlekken en
hebben dus eerst dienst gedaan in een ander gebouw waar brand wa
geweest.

De foto van bovenstaande achterom maakte ik op een mooie zomerse
middag. Heeft iemand een idee waar dit is?

Het hekwerk dat de koningin namens de dorpsgemeenschappen van
Gronsveld en Rijckholt aan haar koning aanbood, is inmiddels gereed.
Koning Jo behaagt het eenieder die de Grote Bronk 2000 tot een onver-
getelijk feest heeft gemaakt, uit te nodigen dit prachtige cadeau nader te
komen bekijken. Bronkzondag 17 Juni, na de Sacramentsprocessie, zal het
hekwerk op passende wijze "geopend" worden.
U bent alien van harte welkom.



Wolfgang Zollner, van boerenzoon tot onderkoning van Gronsveld
(deel II)

In de hoop op betere tijden bleef Zollner pogingen doen Thereses hart te
winnen. Om kletspraatjes te ontzenuwen die in Mfinchen over zijn ver-
meende woeste levenswijze de ronde deden, stuurde hij Therese een
gedetailleerde beschrijving van zijn dagindeling: Opstaan om 5.00 uur,
6.00 uur Nederlandse les, laten scheren en kappen om 7.00 uur. Urn 7.30
uur ontbijt. Begin van de werkzaamheden om 8.00 uur. Om 11.00 uur
bijwonen van de H.Mis. Daarna, bij mooi weer, een wandeling op de
"paradeplaats" (het Vrijthof). Om 13.00 uur het middageten samen met
acht anderen, meestal geestelijken. Urn 14.00 uur hervatting van de
werkzaamheden, studie of gesprekken met Prtimmer. Nederlandse les
om 17.00 uur. Urn 20.00 uur avondeten. Om 21.00 uur wandeling en om
22.00 uur slapen. Door deze manier van leven, schrijft hi j, voelt hij zich
uitstekend. Hij denkt dat hij de constitutie van zijn vader heeft die 84 is
geworden.
In Maastricht werden echter van alle kanten pogingen gedaan de vrijge-
zel met goede vooruitzichten, (Zollners salaris bedroeg inmiddels 900
gulden), te strikken. Zelfs zijn biechtvader deed pogingen hem te koppe-
len. In negen weken tijd had hij vier, aan Zollner onbekende meisjes,
onder diens aandacht gebracht. Doch het liefst zag de hofpartij Zollner
getrouwd met de dochter van Prtimmer. Ook rentmeester Lebens, haar
oom, deed een duit in het zakje. Na een etentje bij de pastoor van
Gronsveld vroeg deze of Zollner niets voelde voor de dochter van
Prtimmer. Zoliner antwoordt diplomatiek dat hij zich niet kan voorstellen
wat een mooie Vlaamse vrouw aan moet met een oude, minvermogende
Duitse heer (Zollner is 33 jaar). Doch Lebens blijft aanhouden. Hij
verzekert hem dat de dochter van Priimmer erg gecharmeerd is van
Zollners manier van doen en denken. Ook de vrouw van Priimmer zou
graag een huwelijk zien. Ze was met Zollner naar Gronsveld gegaan en

had hem daar, tijdens een wandeling, de verrukkingen van de huwelijkse
staat voorgespiegeld. Ze verweet Zollner dat hij slechts oog had voor
onbemiddelde meisjes die niet van goeden huize waren en weinig oplei-
ding hadden genoten. Maar Zollner rook onraad. "Ik ben ervan overtuigd
dat het om mijn traktement gaat", schreef hij aan een vriend in Munchen.
Tot ver in de omtrek is er immers geen begerenswaardiger baan te
vinden dan het commissarisschap van Gronsveld. Hij dacht dat de familie
Lebens met hem hetzelfde wilde uithalen als ze met Priimmer had ge-

70 71



daan. Deze moest, eenmaal met een Lebens getrouwd, zwijgen over alle
bedriegerijen en onrechtvaardigheden die zich in het graafschap voorde-

1den.
Toen mevrouw Prtimmer merkte dat haar pogingen om Zollner aan haar
dochter te koppelen, mislukten, werd haar houding tegenover hem uitge-
sproken hard. Ze probeerde de inwoners van het graafschap tegen hem
op te zetten. Zollner bleef er laconiek onder. Hij was ervan overtuigd dat
haar kuiperijen averechts zouden werken en dat veel mensen pogingen
deden om haar macht in te perken. In 1782, na de dood van haar man,
was mevrouw Priimmer evenwel verplicht op Zoliner een beroep te
doen. Wat was er aan de hand? Jozef Anton Priimmer was, evenals
Zollner, van eenvoudige afkomst. Hij was de zoon van een "Bierzapfler",
een kastelein. Dat dit beroep in onze streken geen hoge status had, hlijkt
uit het verzoek dat Zollner namens de weduwe Priimmer deed aan de
pastoor van Ingolstadt. Hij vroeg de parochieherder een kopie van het
doopbewijs van zijn in 1782 overleden chef, met daarbij het uitdrukkelijke
verzoek in de akte het woord "cerevisiarius"(biertapper) weg te laten.
"Want", schrijft Zoliner, "het woord "biertapper" heeft in deze streken
een ongunstige betekenis. Slechts verachtelijke lieden kiezen voor dit
beroep en over het algemeen genomen wordt het als een hoerenwerk
beschouwd."
Niet alleen de verhouding met commissaris Priimmer en rentmeester
Lebens was onder de maat, ook de relatie met pastoor Kolb liet te wen-
sen over. Op gezette tijden reisde Kolb, die zich volgens Zollner in
Gronsveld nooit thuis heeft gevoeld, naar Munchen om daar bij de graaf
verslag uit te brengen. Zo vernam Zollner via een vertrouweling dat Kolb
zich bij de graaf had beklaagd over het gedrag van de schutterij tijdens
de processie. Zollner vertrouwde Kolb voor geen cent en verwachtte niet
veel goeds van die gesprekken. In een van zijn brieven aan zijn geliefde
Therese noemt hij de pastoor onbetrouwbaar en een fantast. Zo heeft
Kolb in Gronsveld dingen over Beieren verteld die volledig uit de duim
zijn gezogen: niemand rookt er, niemand eet er boter en slechts bedelaars
eten er schapen- en lamsvlees. Dat Kolb in hoge mate afhankelijk was
van de graaf blijkt uit het feit dat hij zelfs sommige preken naar Munchen
moest opsturen. In het archief van de Torrings bevindt zich nog een
vastenpreek die Kolb in 1766 in de kerk van Gronsveld heeft gehouden.
Bij het begin van zijn werkzaamheden werd Zollner met aanzienlijke
problemen geconfronteerd. Zoals gezegd was hij verplicht in Maastricht
te wonen omdat in Gronsveld geen ambtswoning beschikbaar was. Ook
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was er geen behoorlijke ruimte waar de zittingen van de schepenbank
konden gehouden worden. Zollner noemt de woning waar de schepen-
hank vergadert "een ellendige, stinkende boerenhut". Deze woning stond
op de hock van de Stationsstraat-Rijksweg (zuidzijde). De zittingen
begonnen pas om elf uur omdat de schepenen van Honthem niet eerder
aanwezig konden zijn. En omdat ze zo laat begonnen had hij vaak angst
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dat hij Maastricht niet meer binnen zou komen omdat de stadspoorten al
vroeg dichtgingen. Van de schepenen, vaak ongeletterde boeren, hayi hij
geen hoge dunk. Een paar maal had hij zich om hun stommiteiten all
vrolijk gemaakt. Daarbij kwam nog dat het leven in Gronsveld buiterige-
woon duur was. Voor een maaltijd moest hij 231/2 stuiver betalen en een
fles wijn kostte 24 stuiver. Als het regende, moest hij in Maastricht een
koets of draagstoel huren om in Gronsveld te konien, zo onbegaanbaar
waren de wegen. Hij kon vanuit Maastricht de Laken in Gronsveld niet
goed controleren en hij kon toch moeilijk elke dag van Maastricht naar
Gronsveld lopen. Soms moest hij een aantal dagen per week naar
Gronsveld om bijvoorbeeld de rentmeestersrekeningen te controleren.
Voor Zollner dus redenen te over om bij de graaf te pleiten voor een
behoorlijke ambtswoning.
Doch de graaf bleef doof voor diens dringende verzoeken. Het graaf-
schap had voor hem slechts economisch belang. Voor de inwoners werd
vrijwel niets gedaan. Van hen werd slechts verwacht dat zij hun belastin-
gen tijdig voldeden. En die verplichting blijft bestaan, ook in slechte
tijden. Zollner, die niet helemaal ongevoelig is voor de noden van de
onderdanen, probeert in 1779 bij de graaf namens de inwoners van
Eckelrade verzachting te krijgen in de betaling van de z.g. aardappel-
tienden, een belasting op het telen van aardappels. Namens de inwoners
wijst Zollner crop dat deze belasting "noyt van alle bedencklijke tijden"
geheven is en dat de bewoners van de omliggende dorpen in verband met
de slechte conjunctuur toestemming hebben gekregen voor eigen gebruik
aardappels te telen. Als tegenprestatie zullen de inwoners van Eckelrade
bidden dat Zijne Excellentie in "voorspoet, welweesen en volcome
gesontheydt" verder mag leven.
Ook in ander opzichten toonde Zollner zich begaan met het lot van de
straatarme inwoners van het graafschap. Herhaaldelijk pleitte hij bij de
graaf voor het stichten van industrie in Gronsveld. Zijn eerste plan, dat
door de graaf aanvankelijk werd gesteund, behelsde een niet nader
aangeduide industrie in Gronsveld. Op verzoek van de graaf gaat Zollner
vervolgens de mogelijkheden na. Als negatieve punten ziet hij: I. De
falrijke tol len die de scheepvaart hinderen: de Keizerlijke, de Hollandse,
de Pruisische en de Luikse. 2. De slechte toestand van de wegen. 3. De
onveiligheid ten gevolge van de oorlogen die in deze streken voortdurend
woeden. 4. De frequente overstromingen van de Maas. Als positieve
punten ziet hij: 1. Gronsveld ligt op korte afstand van de Maas. 2. Het ligt
5 km van Maastricht, 30 km van Aken, 100 km van Keulen en 340 km
van Frankfurt. 3. Over de Maas kan men, als het water hoog genoeg
74

In het huis van de voormalige rentmeester Lebens, thans Rijksweg 91, later
bewoond door Zollner en de weduwe van genoemde rentmeester, bevindt zich
boven twee schouwen het alliantiewapen van het echtpaar Gauthier-Lebens.
Emerentiana Philippina Lebens (geb. Gronsveld 1-5-1775, ov. Gronsveld 9-1-
1857) was getrouwd met Frans Amor Jan Gauthier (geb. Maastricht 22-2-1771,
ov. Gronsveld 10-6-1850). Hi] was advocaat en schepen (wethouder) van
Maastricht. Volgens de overlevering heeft het echtpaar rond 1845 een tachtig-
tal voorladers, daterend uit de Napoleontische tijd, aan de schutterij geschon-
ken.
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staat, naar Holland, vandaar uit de zee op en dan zelfs naar andere
werelddelen varen (Zollner dacht kennelijk nogal groots!). 4. In
Gronsveld en aan de oevers van de Maas kunnen alle benodigde miAlens
en voorraadschuren gebouwd worden. 5. De goederen die in de werk-
plaats in Gronsveld vervaardigd worden, kunnen worden verkocht op de
markten en steden in de buurt, ze kunnen over land naar Keulen en
Frankrijk worden vervoerd en over de Maas naar Holland, Brabant en
zelfs naar Engeland. 6. In Gronsveld zijn goede en hardwerkende ar-
beidskrachten te vinden. Een reactie van de graaf bleef uit.
Dan, in 1787, dreigt er voor de boeren een rampjaar. Slechts 30% van de
fruitbomen draagt vrucht en de veldvruchten zijn voor het grootste deel
door de muizen opgevreten. Om de economic een impuls te geven wil
Zollner dan kleine industrieen gaan ontwikkelen en hij vraagt daartoe
steun aan de graaf. Zollner is de zoon van een hoer. Als eerste gaan zijn
gedachten dan ook uit naar vergroting van het agrarische assortiment.
Daartoe wil hij in andere streken papaverzaad, lijnzaad en een speciale
klaversoort, de z.g Bourgondische, gaan aankopen, maar voorziet proble-
men omdat hij denkt dat zijn plannen bij de conservatieve boeren geen
weerklank zullen vinden. Ook wil hij in Gronsveld de vlasteelt gaan
invoeren. Hij stelt daarom voor om iemand uit Beieren te laten komen om
de boeren het vak te leren. De meegekomen vrouwen zouden de boerin-
nen hier kunnen leren spinnen. Hij verzoekt de graaf een beschrijving
van de vlasteelt en enige zakken Siberisch en Turks vlaszaad te sturen.
Ten derde wijst Zollner de graaf crop dat er in de verre omtrek van
Gronsveld geen wever te vinden is die damast kan weven. De weinige
rijke inwoners van Gronsveld en de gegoede Maastrichtenaren laten hun
damasten tafellinnen weven in Holland en GUlick. Zollner ziet het al
helemaal voor zich: Gronsveld met een damastweverij die tot in de verre
omtrek faam zou genieten. Ook zou er in de weilanden langs de Maas
een bleekveld aangelegd kunnen worden. Tenslotte, na gedane arbeid
moet men zich ook kunnen verpozen, wil hij in Gronsveld de z.g.
"Bierbrandwein" introduceren en door de plaatselijke brouwers laten
vervaardigen. Ook daarvan vraagt hij de graaf het productieproces op te
sturen. Helaas, van al deze fraaie plannen kwam niets in huis. We schrij-
ven 1787 en twee jaar later zal de Franse Revolutie uitbreken die zeven
jaar later het einde van het graafschap Gronsveld betekende.
Uit de correspondentie van Zollner met de graaf blijkt dat hij zijn tijd hier
niet in ledigheid heeft doorgebracht. Vooral wat betreft de bosbouw en
fruitteelt ontplooide hij menig initiatief. Zo verkocht hij in januari 1787
een groot gedeelte van het slaghout in de grafelijke bossen, waaronder
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150 abelen die hij in het kader van het door hem gestarte "plantplan" 5
jaar eerder had laten aanplanten. Tevens had hij nog 100 platanen, 107
kersenbomen, 130 appel- en perenbomen en 27 notenbomen in de
grafelijke weiden laten planten. De kersenbomen had hij uit het bos
gehaald, de rest had hij inoeten kopen. In de grafelijke bossen zijn in 31/2
maand tijd 20.000 bomen geplant. Er moest, volgens Zollner, wel zoveel
worden aangeplant want er dreigde een tekort aan hout. In de toekomst
zou immers hout uit Brabant, dat naar het Luikerland werd geexporteerd,
met 30 % belast worden.

Zoals we al gezien hebben ging Zollners pad in de liefde niet over rozen.
Hoewel hij zijn aanbedene in vrijwel elke brief smeekte met hem te
trouwen en naar Maastricht te komen, hield zij hem voortdurend aan het
lijntje. Op 1 februari 1779 schreef hij dat hij niet meer kon werken door
de depressie waarin hij was geraakt, een depressie die was ontstaan
doordat Therese zijn brieven zo onregelmatig beantwoordde. En de
brieven die ze schreef, stonden vaak vol verwijten en drukten, volgens
Zollner, slechts onwil en afkeer uit. Soms waren ze milder van toon: een
keer schreef ze zelfs dat ze Zollner te zijner tijd als haar
"Herzenregenten" zou erkennen. Maar dan deelt ze hem in de brief van
16 augustus 1778 mee niet met hem te zullen trouwen. Uiteraard is
Zollner ontroostbaar. Een maand later komt ze echter op haar beslissing
terug. En weer een maand later schrijft ze dat ze geen beslissing kan
nemen voordat Priimmer overleden is. Zollner weet dus nog evenveel als
twee jaar ervoor. Grillig is de vrouw. Vanuit Miinchen werd er inmiddels
alles aan gedaan om de toch al broze relatie tussen Wolfgang en Therese
verder te ondermijnen. Zo moest Zollner in november 1779 reageren op
een brief vol roddels die Therese in Munchen had opgevangen. Zollner
zou in Maastricht al een relatie hebben. "Het zijn goddeloze mensen die
zoiets beweren". Zollner zou, voor zijn vertrek naar Gronsveld, in
Munchen hebben rondverteld, dat hij met Therese wilde trouwen omdat
zij hem het geld kon lenen om zijn studie te bekostigen. Therese had dit
inderdaad gedaan, maar Zollner bezweert haar dat hij met niemand
daarover gesproken had. Op de insinuatie van zijn zus Walburga dat zijn
"mamsell" hem het geld wel zou lenen, had hij geantwoord: "Therese zal
mij niet in de steek laten". Ook werd in Munchen rondverteld dat Zollner
Therese, nadat ze getrouwd zouden zijn, zou gaan mishandelen. "Iemand
die zoiets zegt", reageert Zollner, "is een duivel". "Ook een boerenzoon
zoals ik, kan een goede opvoeding genoten hebben en een goed hart
hebben". De meest absurde insinuatie volgt aan het einde van de brief.
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Therese zou in Nederland wel eens door afgunstigen, afgewezen min-
naars of omgekochte artsen vergiftigd kunnen worden, want men heeft
haar verteld dat men in Nederland "onder vreemde omstandigheden kan
doodgaan". "Onzin", reageert Zollner. "In Nederland gebeurt zoietsniet,
wel in Wallonie. Het yolk hier is weliswaar vals, babbelziek, geneigd tot
kwaadsprekerij, vitterig, afgunstig en chauvinistisch, maar niet zo boos-
aardig dat men iemand zonder reden naar de andere wereld helpt".
Zollner vermoedde dat de lasteraar een stifle minnaar is en dat hij
(Zollner) in Munchen veel vijanden heeft wegens de carriere die hij
gemaakt heeft. De brief met nieuwjaarswensen van 24 december 1780 is
de voorlaatste die Zoliner van Therese krijgt.
In 1783 kreeg hij van de graaf uiteindelijk toestemming om te trouwen.
Jaren te laat natuurlijk. In een reactie op deze brief verwijst Zollner naar
de wens van de graaf dat hij dan we! in Gronsveld zou moeten gaan
wonen omdat zijn aanwezigheid daar meer dan vereist was. Verder
schrijft hij: "Ik kan u verzekeren dat ik er alles aan gedaan heb om
getrouwd te raken. Omdat de persoon op wie ik mijn oog had laten vallen
niet naar Nederland wil of kan komen, ben ik genoodzaakt een
verstandshuwelijk ("een manage de raison") te sluiten. Ik zie ook geen
andere oplossing dan te trouwen met de weduwe van de rentmeester
Lebens". Zo'n verstandshuwelijk was in die tijd verre van ongebruikelijk,

Hier woonde rentmeester Lebens. Thans Rijksweg 91. 1

zij het dan dat het leeftijdsverschil tussen deze bruid en bruidegom wel
erg groot was: Zollner was 41 en zijn aanstaande 54 jaar. De heer van
het aangrenzende Rijckholt kon het in een brief aan zijn in Grathem
wonende zoon dan ook niet nalaten te schrijven: "die oude van Lebens
gaat trouwen met de commissaris van Gronsveld". Na meer dan twee
eeuwen is het gegniffel nog te horen. Daarbij kwam nog dat de weduwe
Lebens vier minderjarige kinderen had die waarschijnlijk een aanslag
hebben gepleegd op de pedagogische kwaliteiten van de 41-jarige vrijge-
zel. "Hoe het ook zij", schrijft Zollner aan de graaf, "door dit huwelijk
kan ik in Gronsveld gaan wonen en ben ik niet meer genoodzaakt elke
dag door weer en wind en over vaak modderige wegen naar Gronsveld
te lopen en zodoende veel tijd te verliezen. Daarbij komt nog dat mij in
Maastricht de huur is opgezegd". Hij blijft echter de perfecte onderge-
schikte als hij nederig schrijft: `Mocht dit huwelijk uw goedkeuring niet
wegdragen dan ben ik te alien tijde bereid het af te blazen.' "Ich bin
bereitet diese Gedanken aus dem Kopf zu schlagen" "Dan blijf ik liever
een oude, zonderlinge vrijgezel".
Maar de graaf, in zijn goedgunstigheid, had geen bezwaar en zo trouwde
Wolfgang Zollner op 22 oktober 1787 met Agnes Lebens, geboren Peter-
mans. Therese, de oude vlam, die al zeven jaar niets meer van zich had
laten horen, reageerde vanuit het verre Munchen met een bittere brief,
vol verwijten. Voer voor psychologen. Het echtpaar nam zijn intrek in de
woning van de bruid, thans Rijksweg 91.
Doch het genoeglijke leven van het echtpaar Zollner-Lebens werd in
1794 wreed onderbroken door de inval van de Fransen die het graaf-
schap Gronsveld ophieven en Zollner met zijn gezin noodzaakten de wijk
te nemen naar Beieren. Waarschijnlijk heeft de in Gronsveld brodeloos
geworden Wolfgang in de beambtenstad Burghausen of in Munchen
emplooi gevonden. Een van de zoons van de weduwe Lebens-Petermans,
Johannes, trouwde in Burghausen met een Beiers meisje. Hun eerste
kind, Adam, werd in Burghausen geboren. De andere kinderen werden in
Gronsveld geboren want na de dood van Zollner in 1803 is het gezin rond
1804 naar Gronsveld teruggekeerd. De nu nog in Gronsveld wonende
leden van de familie Lebens stammen allen af van genoemde Adam.

Rest nog een brandende vraag: heeft Zollner in Munchen zijn oude liefde
Therese nog ontmoet en hoe is die ontmoeting verlopen? We zullen het
wellicht nooit te weten komen.

Gilles Jaspars
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Ich sjrief mich

Driessen

Afgeleid van de apostelnaam Andreas=de sterke, de manhaftige. Ver-
wante namen zijn o.a.: Andriessen, Dreessen en Dresens.

Dupont

Deze bekende Rijckholtse familie is afkomstig uit Gronsveld. In 1708
trouwt Willem (geb. te Gronsveld 1683) met de Rijckholtse Anna Colpen.
Hun zoon Willem die in 1735 in Gronsveld werd geboren, verhuisde naar
Rijckholt waar hij in 1806 overleed. De fain ilie dankt haar naam aan een
brug. Dupont= wonende bij de brug. Verwante Nederlandse namen zijn:
Verbruggen en Van der Bruggen. Andere verwante namen: Dupong,
Depon(t), Despons, Delepont, De Pon(d)t.

Eijgelshoven

Afgeleid van de Limburgse plaatsnaam Eijgelshoven.

Engelen

Afgeleid van 1. De voornaam Engelbert(us) of Engelbrecht= schitterend
met de speer. 2. Van de plaatsnaam Engelen. Verwante namen zijn:
Engbers, Van Engelen, Engelbert(s) en Engels.

Franssen

Veel voorkomende naam in Limburg. Afgeleid van de voornaam Frans.
Verwante namen o.a: Fran(c) ken, Frencken, Vrancken, Franck,
Vrencken en Frenzen.

Van Kan

Niet alleen uit de "Waolepejie" kwamen in de I 7e en 18e eeuw immigran-
ten, ook "geenzejjers" (van "gene zijde van de Maas") vestigden zich in
onze streken. Een voorbeeld hiervan is deze naam: Van Kan (Kanne bij
Maastricht). Andere voorbeelden: Van Aelst, Van Bilzen, Van Glabbeeck,
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Van Mulken. Verwante namen zijn: Van de Kan, Van de Can, Van Cangh,
Vanckan en Vanekan.

Knap en

Deze naam kan afgeleid zijn van 1. Het Middelnederlandse woord
"cnape"= jongen, knaap, ongehuwde jongeman, dienaar, bediende,
handwerksgezel of schildknaap. 2. Een huisnaam met de afbeelding van
een schildknaap of hotjonker. Verwante namen zijn: Knaab, Cnapen,
Knabben en Cnaeps.

Kikken

Ontleend aan de beroepsbijnaam van de poelier, de pluimveehandelaar
(vgl. kuiken en het Vlaamse "kieken".) Verwante namen zijn: Kiekens,
Kuyken en Keukens.

Lardinoye

De voorouders van deze familie zijn afkomstig uit de Ardennen:
l'Ardenois=bewoner van de Ardennen of persoon afkomstig uit de
Ardennen. Een verwante naam is Lardinois.
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Lemmens

Limburgse familienaam. Hij is afgeleid van Lambertus. Vgl. de dialect-
naam Lem voor Lambertus. Van deze naam bestaan tal van varianten
waaronder Lambrichts, Lam brechts, Lammeretz, Lampe, Lemmerling,
Lemmerlijn, Limpens, Lemmes, Lammems, Laamens, Lamping en
Lempens.

Loyens

Ontleend aan 1. Loyen, (Looi) een roepnaam van Eligius. 2. Louis, de
Franse vorm voor Lodewijk. Verwante namen zijn: Loy, Loeyen, Lojen,
Loeys en Luy(ens).

MareIt

De afleiding van deze naam is onzeker. Misschien afgeleid van de
Middelnederlandse voornaam Moreel. Van de ongeveer 50 varianten
noemen we: Mare!, de Marelle, Mooreels, Moorrees, Merreel, Morel en
de Franse vormen Moreau, de Morais en de Murel.

Mingels

Deze naam kan zijn oorsprong vinden in een oud woord voor handelaar
of koopman. "Myngele" is echter ook een dialectwoord voor mengen.
Vroeger was "myngele" een gangbare term voor het mengen en spinnen
van wol. Een afleiding van de voornaam Meinger is ook mogelijk. In de
parochieregisters van Gronsveld vinden we in 1749 Petrus Mingels die in
1774 in Gronsveld trouwt met Catharina Claessens. Een verwante naam
is Mengels.

Mulder/Van der Mullen

Een beroepsnaam, afgeleid van "mulder"= molenaar. In veel talen be-
staan varianten van deze naam: Miiller(D), Meunier, Munier (Fr), Miller
(Eng.). Verwante Nederlandse namen zijn o.a.: Mulders, Mullenders,
Mulleneers, Mullers, Molenaar(s), Smolenaars, Smolders, Smulders, Van
der Meulen en Vermeulen.
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Nulens

In verband staand met een vleivorm van Arnoldus (Nolte, Noel, Noligen).
Verwante namen zijn: Nollgens, Nolens, Nols, Nolten, Noldus, Nolen,
Nolis, Noyen en Nuyens.

Rosier

Een van oorsprong Waalse naam. Rosier betekent rozenstruik, rozen-
boom. Wellicht staat de naam in verband met een rozenstruik of rozen-
boom die voorkwam op een uithangteken, -bord. Rosier kan ook beteke-
nen: maker van weefrieten, rietmaker. Verwante namen zijn: Rozier(s),
Rozie, Rousie, Rossier en Rossie

Saljé

Beroepsnaam uit Frankrijk of Wallonie. Oorspronkelijk werd de naam als
salier geschreven. Dit is Oud-Frans voor zoutzieder. Vgl. de Nederlandse
beroepsnaam De Souter: de zouthandelaar, de zoutzieder. Verwante
namen zijn: Salie, Sailer en Salliez.

Schouteten

Afgeleid van "schout". De schout was het lid van de rechtbank die onder
meer belast was met het ten uitvoer leggen van de uitspraak van de
schepenbanken. Deze gerechtelijke instellingen verdwenen in 1794 met
de komst van de Fransen. Verwante namen: Schols, Scholte(n),
Scholtissen, Schouten(s), Schulte, Schulz, Schoutere, De Schoutheere en
Scoltus.

Smeets/Smets

Een beroepsnaam die betekent: zoon van de "smeet", de smid, bijv. de
hoefsmid of wapensmid. Verwante namen zijn: De Smid, De Smet, Smits,
Desmet, Schmied en Schmeitz.

Thomassen

Van de apostel Thomas. Verwante namen: Thoma, Thomma, Maas(sen),



Maes(sen), Mast en Moest.

Vincken

Twee mogelijkheden 1. Beroepsnaam voor de vogelvanger. 2. Afgeleid
van het Middelnederlandse "vincke"= klok die het aanmaken en uitdoven
van het vuur in de Middeleeuwse stad regelde. De naam kan dus de
beroepsnaam zijn van de klokkenluider. Verwante namen: Vinckx en
Vencken.

Walraven

Afgeleid van de Germaanse voornaam Walraf =heersende raaf. Ver-
wante namen zijn: Walraven(s), Raeven, Waldraff en Walgraff(e).

Van Wanrooy

Wetzels/Wetsels

Gilles Jaspars
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Afgeleid van de plaatsnaam Wanrooy in Noord-Brabant of van de plaats-
naam Waenrode in de provincie Brabant (B). Een verwante naam is Van
Waenroy.

Een Zuid-Limburgse naam. De betekenis is: zoon van Wetzel. Wetzel is
een zeer oude vorm van de Germaanse voornaam Wern(h)er.

Streekmuseum

Medewerkers gezocht.

Op zaterdag 12 april 1997 opende burgemeester Cortenraad met enig
ceremonieel de nieuwe ruimte bij onze loods. Het was onze bedoeling de
opslagplaats uit te breiden, maar bij nader inzien werd ze ingericht als
expositieruimte. De laatste jaren is er hard gewerkt aan de inrichting van
de expositie en onze collectie mag er dan ook zijn. Steeds vaker komen
groepen of individuele bezoekers een kijkje nemen en we krijgen veel
positieve reacties. Onze medewerkers beschouwen dat als waardering
voor hun grote inzet.
Maar helaas hebben we ook een probleem: onze sectie heeft te weinig
mensen. De collectie wordt nog steeds uitgebreid. De voorwerpen
moeten meestal opgehaald worden en daarna gerestaureerd. Tot slot
hebben we mensen nodig voor het begeleiden van bezoekers.
We hebben er nog steeds plezier in maar we zouden er graag wat mede-
werkers bij hebben. Wanneer u komt en wat u wilt doen, kunt u in grote
mate zelf bepalen. Als u zelf niet kunt, dan weet u wellicht iemand in uw
omgeving die ons wil helpen.

Wat maog 't zien?
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Het afgebeelde voorwerp uit ons vorige nummer is een sigarenknipper.
Het werd gebruikt om het mondstuk van een sigaar in te knippen om ze
te doen trekken.

Hilly Hendriks-Koopman uit de Rector Van den Boornstraat krijgt van
ons een toepasselijke prijs.

We hebben nu een set te raden voorwerpen.
Reacties naar Postbus 36, 6247 ZG Gronsveld of in de brievenbus van
Rijksweg 92.

John van de Weerdt
tel. 06 54670327
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Sef van de Sjmied

Ken d'r hon no

Liza

Op 20 januari 1920 werden de smid Lyjo Segers en zijn vrouw Nelke
Loven verblijd met de geboorte van hun tweede kind, Sef. Lyjo Segers
was afkomstig uit Beegden en had zich in 1916 als smid in Gronsveld
gevestigd. In hetzelfde jaar trouwde hij met Nelke Loven, eveneens uit
Beegden. In 1918 werd zoon Jan geboren, in 1921 Ly, in 1923 Zjir en in
1926 dochter Maria. Het lag in de bedoeling van de ouders om hun
tweede kind te vernoemen naar de broer van de moeder, Reinier Loven
uit Beegden. Toen deze voor de doop met enige vertraging in Gronsveld
arriveerde (het was hoog water en de telefoonverbindingen waren ge-
stoord omdat de telefoonpalen geknapt waren), gaf hij te kennen het met
de keuze van de voornaam niet eens te zijn. De heilige Reinier kwam
naar zijn mening niet voor op de heiligenkalender en dat was vragen om
moeilijkheden. De baby was echter bij de burgerlijke stand al ingeschre-
ven als Reinier. Om peetoom Reinier niet te bruuskeren werd besloten
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het kind niet Reinier maar Sef te noemen, een oplossing waar de peter
vrede mee kon hebben. En zo geschiedde.
Sef volgde de Lagere School in Gronsveld maar de studie boeide hem
niet bijzonder. Na de lessen was hij steevast te vinden op de boerdeij
van Lerang Wolfs. Het boerenleven was zijn lust en zijn leven. Toen hij
na het voltooien van de 7c klas te kennen gaf niet meer verder te willen
leren en liever boer wilde worden, stak moeder Nelke daar een stokje
voor. "Boer is geen beroep", sprak ze gedecideerd. "Je wordt maar
bakker, brood hebben de mensen altijd nodig." Sef gehoorzaamde en
begon zijn carriere in de bakkerij van Zjeun Mingels, nu café Le Village,
voorheen café Sport. Hier bleef hij twee jaar. Daarna verlegde hij zijn
activiteiten naar Maastricht. Moeder was evenwel van oordeel dat hij
niet alleen brood maar ook banket moest leren bakken. Het vak van
"sokkerbekker" leerde hij bij patissier Paulussen op de Brusselseweg
waar hij een paar jaar in dienst was. Later hebben zijn kinderen nog
kunnen profiteren van de daar opgedane vakkennis want hij leerde ze
perfect bakken en Francesca leerde hij zelfs deeg kneden, een uiterst
vermoeiend werkje.
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V.I.n.r. Vader Lyjo, Sef, Moeder Net Segers-Loven, Ly, Vossen.
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1939 Sef in militaire dienst.

Keenderbreunkske 1939. Voor het huis van grootouders Waber. Het huis van
Sef en Liza word gebouwd op de plaats waar zich de poort bevindt.V.I.n.r.
Gerard Goessens, Gerard Wolfs, Jean van Baal, Ogler Mingels.
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Tussen de bedrijven door had hij verkering gekregen met zijn buurmeisje
Liza Janssen, wonend in de harmoniezaal en dochter van Bertha Waber
en koster-organist Nikkela Janssen. Liza was geboren in 1909 en as
dus 11 jaar ouder dan Sef. De moeder van Sef had zo haar bedenkingen
bij het grote leeftijdsverschil maar het gelukkige huwelijk van Sef en Liza
heeft al haar sombere hersenspinsels gelogenstraft. Liza had na de
Lagere School, die ze in Maarland had gevolgd, de verzorging van de
grootouders van moederszijde op zich genomen. Nadat ze getrouwd was,
bekommerde ze zich, naast de huishoudelijke besognes met het verzorgen
van de "knyns- en mosjelpertyje" voor de feestavonden van de harmonie.
Ook vond ze veel genoegen in het pianospel. Haar muzikaliteit had ze
zonder twijfel geerfd van haar vader die meet- dan 40 jaar het orgel in de
kerk van Gronsveld bespeelde.
Sef en Liza trouwden midden in de oorlog, in 1943. Het jonge paar
bouwde een huis naast het huis van de grootouders Waber, thans Rijks-
weg 113. Daartoe werd het poortgebouw links van het huis afgebroken.
Om de eerste huwelijksnacht enige luister bij te zetten had een aantal
"foenese" aan de onderkant van het echtelijk bed een bel bevestigd.
Dolle pret.
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Tegenover de Harmoniezaal. Brulloft van Liza en Se!.

1953. Bij de geboorte van Francesca. V.I.n.r. TherOse, Nelly, Josine,
Francesca, Liza, Sef.

1957. Sef als prins-camaval bij de Mabro. V.I.n.r. Liza, Sef, Fieneke Janssen
(Bouchoms), Zjir Segers.
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Nadat in mei 1940 de oorlog was uitgebroken werd Sef gemobiliseerd.
Hij werd ingedeeld bij het regiment wielrijders, een legeronderdeel dat na
de oorlog is opgeheven. Hij was getuige van de grote brand van Rotter-
dam na het bombardement van 14 mei 1940. Later zou hij nog vaak
vertellen welke indruk de enorme vlammenzee op hem gemaakt had. Bij
dit bombardement werd hij door een granaatscherf licht gewond aan zijn
zijde.
Na zijn demobilisatie in 1940 vond hij werk bij een bakker op Sint-Pieter.
Toen Sef erachter kwam dat deze lid was van de N.S.B. werd het
dienstverband snel beeindigd. Hij bleef echter in Maastricht werken, nu
bij bakker Hermans in de Zakstraat. Hermans was getrouwd met Liza
Spronck uit Gronsveld. Bij Hermans heeft Sef vele jaren gewerkt, en
hard gewerkt. Op feestdagen en met de kermis in Maastricht moest er
lang doorgewerkt worden en vaak kwam Set' thuis met blaren aan zijn
voeten. Toen zich dan ook de mogelijkheid voordeed om bij de Mabro in
Maastricht te gaan werken, greep hij die kans met beide handen aan. Bij
de Mabro bracht hij het in 1957 nog tot Prins-Carnaval. Hij heeft er 30
jaar gewerkt. Toen de fabriek werd opgeheven, verhuisde hij naar de
Soma in Gronsveld waar hij ongeveer 6 jaar in dienst bleef.

1960. Eerste H. Communie van Francesca. V.I.n.r. Josine, Sef, Liza, Therese,
Nelly, Francesca.
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Sef en Liza kregen vier kinderen: Therese (1946), Nelly (1948), Josine
(1950) en Francesca (1953). Toen iemand na de geboorte van het vierde
meisje opmerkte: "Alweer een meisje", zei Sef: "De jongens komen
vanzelf' Een ongeveer gelijkluidende opmerking had zijn vader gemaakt
over de meisjes na de geboorte van de vierde zoon. Wat de kleinzoons
betreft zou hij de schade inhalen: als er nog een speler zou worden
aangekocht dan zou er uit kleinzoons een elftal kunnen worden samenge-
steld. Kleindochters had hij niet.

1964. V.1.n.r. Nelly, Therese, Josine, Francesca.

Sef was, evenals zijn vader, een groot natuurliefhebber. En die liefde
voor de natuur bracht hij ook op zijn kinderen over. Vaak ging hij met hen
naar het bos en in de "charnpignontijd" trok hij in alle vroegte met
Francesca de weilanden in om de zo gewilde paddenstoelen te plukken.
(Zo'n 35 jaar geleden zagen sommige weilanden vaak wit van de cham-
pignons).
Maar toen ze op zekere dag 's morgens vroeg bij de wei aankwamen,
wachtte hun een bittere teleurstelling. In de ochtendschemering ontwaar-
den ze twee ijverig plukkende gestalten die bij nader inzien Jean Houten
en ondergetekende bleken te zijn. Of het conflict in der minne is geschikt
en de concurrerende partijen de opbrengst gedeeld hebben, vermeldt de

historic niet.
93



November 1969. Huwelijk van Nelly.

Achterste ii]. Sef, Liza, Maria Segers, Zjef Janssen, Louis Waber,
Zjeng Wolfs Mk v.I.n.r. Piet Janssen, Bertha Waber-Janssen, Emma
Janssen, MajkeJanssen.

Sef was een gevoelsmens en was erg aan zijn familie gehecht. Hij leefde
met iedereen mee. De huwelij ken van zijn dochters grepen hem altijd zo
aan dat bij het verlaten van de kerk de waterlanders te voorschijn kwa-
men. Hobby's buitenshuis boeiden hem niet. Korte tijd maakte hij deel uit
van de harmonie en een blauwe maandag was hij lid van de voetbalclub
die toen haar terrein had op de hoek van de Kampweg/Holegracht
(zuidzijde). Nee, Sef was meer geInteresseerd in het edele kaartspel, hij
was een echte "kaortmoor". Uren kon hij kaartend doorbrengen in
gezelschap van Twajn Simons, Pierreke Vliegen en Zjang Aarts. Hoewel
hij een groot liefhebber was van de folklore is hij nooit lid geweest van
de schutterij. Zijn verbondenheid met de broederschap toonde hij echter
door een van de oprichters te worden van de spaarclub "de Leimsjtraot"
een vereniging waarvan hij tot zijn dood de voorzittershamer hanteerde.

In 1978 werd hij ziek. Onderzoek wees uit dat hij allergisch was voor
bakkerijstof en roggemeel. Een interessante constatering bij iemand die
bijna 40 jaar in een bakkerij gewerkt had. De kwaal verergerde en hij
werd kortademig. Spoedig daarna openbaarden zich de verschijnselen
van longkanker. Enige tijd later kreeg hij last van pijn in de heupen. Hij
bleek Ook botkanker te hebben. Klagen deed hij echter nooit.
Op 28 juli 1981 stierf hij in Gronsveld. Zijn vrouw Liza zou hem nog tien
jaren overleven. Zij overleed, ook in Gronsveld, op 23 september 1991.

Tekst Gilles Jaspars
Interviews Gemma Brouwers
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Rectificatie

Vorige nummer, p. 29. Pater Loyens moet 7ijn Pater Romaldus
Met dank aan Nic van den Boom en Marjan van der Cruijs.
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