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Bij de voorpagina

±1943. "Bie de Kyzer op de sjtop." V.1.n.r. Sjarel Jaspars, Jean Reintjens, Fons
Schillings, Zjel Schrijnemaekers (van de Kyzer).
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Voorwoord redaktie

"Tis weer voorbij die ..(zelf invullen).. zomer." We
zullen er geen woorden meer aan vuil waken. Hoewel
Grueles weinig invloed op het weer kan uitoefenen, kan
ons tijdschrift wel zorgen voor wat sfeer in die donkere
dagen tussen de twee kermissen.
De paters Dominikanen zijn, ook na hun vertrek, nog niet
geheel uit de Rijckholtse en Gronsveldse gemeenschap
verdwenen. Twee artikelen in deze aflevering hebben met
hen te waken. Verder weer de bekende rubrieken. We hopen
dat er deze keer geen fouten in de puzzelopgave geslopen
zijn.

De tentoonstelling "Krijt" heeft in de "zomer"-maanden
goed gedraaid. Gemiddeld waren er iedere zondag 20 A 25
bezoekers. 12 september was een recorddag. Staatsbosheer
had toen een bezoekdag aan de prehistorische
vuursteenmijn georganiseerd. De tentoonstelling, op de
valreep geopend, kreeg toch nog ruim 100 bezoekers. Het
is jammer dat Staatsbosbeheer niet vooraf met de
stichting Grueles contact gehad heeft over de opening van
de vuursteenmijn. Wellicht had een en ander beter
gecoordineerd kunnen worden en hadden alle 500
belangstellenden hun bezoek aan de mijn kunnen combineren
met een bezoek aan de tentoonstelling en de daarop
aansluitende wandeling kunnen maken.

Tot slot "'n plezerige kermes".

De Redaktie
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Een Rijckholtse priesterstudent

Enige jaren geleden kreeg ik bij toeval een boekwerkje
onder ogen over het leven en de dood van Johannes
Hubertus Macheels, priesterstudent einde van de vorige
eeuw. De zeventig getypte bladzijden zijn waarschijnlijk
geschreven door Mathijs Roosen (in leven Dominikaner
broeder en neef van Johannes Macheels). Informatie uit
deze levensschets en gegevens uit de kroniek van het
Dominikanerklooster en uit het gemeente-archief, vormen
de basis van dit artikel.

In 1880 kondigde de Franse regering enige anti-clericale
wetten af. Hierdoor werd religieuzen het werken in dat
land bijna onmogelijk gemaakt. In groten getale verlieten
ze Frankrijk, en vooral in onze omgeving (kort bij het
Franse taalgebied) zochten ze hun voorlopig domicilie.
Ook in Rijckholt streken Franse paters en broeders neer.
Ze kochten aan de Rijksweg van de Gronsveldse familie Van
den Boom n een perceel grond genaamd de Bongaerdsweide en
bouwden er hun klooster op. (Zie ook Grueles 3 (1983)
afl. 4 en 5 (1985) afl. 1.)
De invloed van "de Witte Paters" op het geestelijk leven
van de kleine dorpsgemeenschap was enorm, ondanks de
taalbarriere. Een van de oorzaken hiervoor was de
stichting van een apostolische school. Deze had een
streekfunctie en was vooral bedoeld voor jongens die zich
aangetrokken voelden tot een religieus leven. In
Rijckholt waren er dan ook veel roepingen. Dit blijkt uit
een opsomming van de Rijckholtse religieuzen.
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1948. V.I.n.r. pater Nameleers, pater Romaldus Gilissen, pater Pierre Joskin,
pater Aimon (2e) Macheels. De misdienaar is Willy Dupont.

Macheels Johannes H. (diaken)
Macheels Hendrik W. (priester)
Schrijnemaekers W. (broeder)
Joskin Wilhelmus H. (priester)
Joskin Gilles (priester)
Gilissen Joseph H. (broeder)
Gilissen Hubertus (priester)
Dupont Bartholomeus (broeder)
Roosen Renier (broeder)
Roosen Mathijs H. (broeder)
Benedic Johannes H. (broeder)
Bronkers Gerard (broeder)
Klinkenberg Louis (priester)

Roosen Maria Catharina
Roosen Elisabeth
Roosen Maria Gertrudis
Piters M. Vincentia
Piters M. Catharina
Dassen Net
Dassen Lies
Frambach Jeanne
Dupont Lies
Caelen Lies
Caelen Maria
Doumen Maria
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Degene die de vroegere Rijckholtse familieverhoudingen
goed kent, zal direct hebben opgemerkt dat de meesten uit
een grote Rijckholtse familie kwamen. Het waren vaak
broers, zussen, neven, nichten en ooms van elkaar. Het
huisgezin van Mathijs (Tyske) Roosen en Maria Catharina
Gilissen (gehuwd 7 september 1870) spande de kroon. Van
hun acht kinderen traden twee zoons en drie dochters in
het klooster, een opmerkelijk record.
Over een van die vele jongens die priester wilden worden,
gaat de rest van dit artikel. Geen sensationeel verhaal,
maar het geeft ons wel een idee van het leven, eind
vorige eeuw.

Jan Hubertus Macheels, in Rijckholt vermoedelijk wel
"Zjang" genoemd, werd geboren op 13 maart 1872. Hij was
een zoon van de zadelmaker Willem Hubertus Macheels en
Maria Johanna Gilissen. Zij woonden aan de Rijksweg waar
nu Fieke en Leo Joskin wonen. In het huisgezin waren
verder nog vier kinderen: Maria, Aleida, Sophia en
Gilles. In het gezin van de zadelmaker was geen armoe,
maar er moest flink gewerkt worden om een boterham te
verdienen. De kinderen hielpen daar al heel jong aan mee.
Terwijl andere kinderen na schooltijd aan het spelen
waren, deden zij de "kemissies" voor hun vader. Niet
alleen in Rijckholt en Gronsveld woonden de klanten, maar
Jan en zijn oudste zusje moesten zelfs te voet naar
Margraten en Houthem.
In 1884 (Jan was toen 12 jaar) mocht hij bij zijn vader
het vak leren. Trots als een pauw begon hij aan het
"grote" werk en zo kon hij zorgen dat een extra duit in
het zakje kwam. Beiden stelden zich veel van die
samenwerking voor. Maar, helaas, het zou niet lang duren.
In hetzelfde jaar nog werd vader Macheels ernstig ziek.
Hij was niet meer in staat om zijn bed te verlaten. In
"huize Macheels" brak een moeilijke tijd aan, hoop en
vrees wisselden elkaar af. Weken, maanden sleepte de
ziekte zich voort. In de nacht van 7 op 8 januari 1885
verergerde ze plotseling. Zo zelfs, dat de dokter
gewaarschuwd moest worden. Ze hadden al zo vaak een
beroep moeten doen op familie en buren, daarom werd
besloten hen nu, midden in de nacht, niet weer opnieuw
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De priesterstudent frere Aimon. Deze foto werd in 1896 in Amerika genomen.
Hi/ schrijft aan zijn zuster: "lk ben niet zo serieus als op de fotographie."

lastig te vallen. Die nacht om 4.00 uur trokken Jan en
zijn oudste zusje te voet naar Voeren, waar de dokter
woonde.
Het was.hartje winter. Tussen de Rijksweg en Mesch lag de
sneeuw zo hoog opgewaaid, dat de kinderen zich er
nauwelijks doorheen konden worstelen. In Voeren kwam de.
dokter niet gelijk mee. Hij beloofde in de loop van de
dag langs te komen. Om de kinderen niet het idee te geven
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dat zij die moeilijke, nachtelijke tocht voor niets
hadden gemaakt, schreef hij hun een recept uit. Hij liet
echter duidelijk merken dat het wellicht niet meer zou
baten. Teleurgesteld en huilend keerden de kinderen weer
terug. Via het Withuis ging Jan naar Eijsden am toch maar
het recept te laten klaarmaken. Zijn zusje ging
rechtstreeks naar huis. Nu pas begrepen zij in wat voor
toestand hun vader verkeerde.
Of de dokter nog geweest was, is niet bekend. Maar de
volgende nacht om 1.00 uur stierf de vader, Willem. Hij
werd 46 jaar.

Tijdens de ziekte kwamen in het gezin bijna dagelijks
twee paters over de vloer. Zij probeerden de zieke
geestelijk te sterken en de andere gezinsleden te
troosten. Deze geestelijke steun miste ook op Jan zijn
uitwerking niet. Hij ging vaak naar de kerk am de
completen te horen en als dan onder het zingen van het
"Salve Regina" de kloosterlingen het koor betraden, dan
voelde hij dat daar zijn leven lag. De vreugde hierover
werd alweer vlug getemperd, als hij aan de consequenties
daarvan dacht. Wie moest dan in het vaderloze gezin de
kost verdienen?
Leed in een gezin werkt vaak als bindmiddel, oak hier.
Jan had een goede band met zijn moeder. Zij merkte na
verloop van tijd dat met haar zoon iets aan de hand was.
Op een dag kwam zij erachter wat hem bezig hield. Zij
stond erop dat Jan zo spoedig mogelijk zijn roeping zou
volgen. Zij zou zich wel met haar kinderen weten te
redden.

De apostolische school was gelukkig niet ver van huis.
(Ze was gevestigd waar in de jaren zestig de gezinnen van
Herman Scheres, wed. Naus en Geel Hessels hebben
gewoond.) In zijn schaarse vrije tijd kon Jan toch nog
met allerlei karweitjes helpen. Oak tussen de middag ging
hij vlug naar huis, pakte schop en riek rende "de Steeg"
af, am daar in de moestuin te werken.
Nadat hij de klassen in Rijckholt doorlopen had, moest
hij voor zijn verdere studies naar Poitiers (Frankrijk).
Hij bleef daar drie jaar. Jan bleek een goed student.
Tussen zijn Franse medestudenten wist hij zich als een
der besten te klasseren.
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Marie Klinkenberg met haar tante, zuster Marie Doumen die op 28-large leeftijd
slotzuster werd te Hoog-Cruts. Naderhand verhuisde haar orde naar Frankrijk,
waar zij eind 1967 stierf. Na haar intrede heeft zij haar geboortegrond niet meer
mogen zien.

Na zijn terugkeer werd hij in de kapittelzaal (huidige
instuifzaal) ingekleed. Voor hem en zijn familie was dat
feest. Hij woonde nu voorgoed in het klooster en mocht
dit niet zonder toestemming verlaten. Gelukkig zag hij
zijn familie en vrienden in de kerk. Soms lukte het wel
eens om een woordje te wisselen. Al heel vlug werd hij
weer'naar Poitiers overgeplaatst. Toen hij na een paar
jaar weer in Rijckholt kwam, hoopte hij eens wat langer
te kunnen blijven. Echter zijn overste beschikte
anders... Jan moest naar Amerika am zijn studies voort te
zetten.
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Het lijkt wel of Jan toen reeds voelde dat het een
afscheid voor altijd zou worden. Want volgens zijn
biograaf heeft hij_de avond voor zijn vertrek, in zijn
cel stiekem "gekriete". Vrijdag na septemberkermis 1894
vertrokken ze. Jan en enkele medestudenten. Zijn broer
Gilles begeleidde hen, met een kar vol bagage. Omdat hij
zijn moeder het afscheid op het station in Gronsveld
wilde besparen, stond hij erop dat ze thuis bleef.
Om 10 uur vertrok de trein naar Luik en vandaar naar
Charleroi en Namen. her moesten nieuwe kaartjes voor
Parijs gekocht worden. Ook kwam hier de eerste tegenslag,
want terwijl Jan en een metgezel de kaartjes gingen
kopen, vertrok de trein en bleven zij met hun tweeen op
het perron in Namen achter. Uren later dan gepland,
kwamen ze in Parijs aan. De volgende rit was Parijs-Le
Havre, waar ingescheept werd. Zeker tienduizend mensen
stonden op de kade om het grote schip te zien vertrekken.
Op zee brak een moeilijke tijd aan. De eerste dag ging
het redelijk, maar daarna werd Jan en met hem vele
anderen, zeeziek. Braken en nog eens braken. In de
eetzaal, die trouwens nauwelijks gebruikt werd, bleef
niets meer recht staan. Flessen en glazen vielen om, de
soep bleef niet op het bord en de stoelen en banken die
niet bezet waren, vlogen van de ene hoek naar de andere.
Het schip heette "La Touraine" en was 155 m lang, 15-20 m
breed en 17-18 m hoog. Er waren elfhonderd mensen aan
boord. In de ogen van Jan was het een kleine stad. De
priesterstudenten reisden tweede klas. Er werd goed voor
hen gezorgd. Zij kregen vier maaltijden per dag en men
kon wijn krijgen zoveel men wilde. Zondags richtten ze in
een salon van de eerste klas een altaartje op om de
passagiers de mogelijkheid te geven de H. Mis bij te
wonen. Dit liep echter op een flinke teleurstelling uit,
omdat maar drie of vier andere opvarenden van die
gelegenheid gebruik maakten. De anti-clericale wetten in
Frankrijk hadden waarschijnlijk hun uitwerking niet
gemist. Hoe lang de reis geduurd heeft, is niet bekend.
In New York werd aangemeerd. Nadat een dokter zich ervan
had overtuigd, dat geen besmettelijke ziekten aan boord
heersten, mochten zij aan wal.
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De Lazarist Mathieu Scheres was weliswaar in Neer geboren, maar omdat zijn
moeder met haar huisgezin naar Rijckholt verhuisd was, deed hij hier zijn eerste
H. Mis. Op deze foto de neomist met zijn familie voor hun huis aan de Rijksweg.
Mathieu stierf plotseling op 10 oktober 1963, 46 jaar oud. Hij was toen aalmoeze-
nier van de Mission Hollandaise in Par/is.

Hun klooster stond iti Rosary Hill, drie kwartier treinen
van New York. Ook hier viel frere Aimon (zo was
inmiddels zijn kloosternaam) op door zijn inzet en zijn
omgang met anderen. Zo zelfs dat hij tot Deken van de
studenten gekozen werd. In Rosary Hill was Aimon niet de
enige student uit onze contreien, want in dezelfde H. Mis
waarin Aimon tot sub-diaken werd gewijd, ontving pater
Heunders (voor vele oudere inwoners van Rijckholt zeker
geen onbekende) zijn priesterwijding.
Op 25 april 1896 werd Aimon diaken gewijd. Nu mocht hij
in andere kerken gaan assisteren. Zo ook met Kerstmis in
de nachtmis bij de zusters Dominikanessen en in de dagmis
in de parochiekerk van West-Farm. Toen Aimon die dag 's
avonds vermoeid naar huis ging, was de tram zo druk
bezet, dat hij buiten op het balkon moest blijven staan.
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Het vroor dat het kraakte en een snijdende wind blies hem
in zijn gezicht. Bij aankomst in het klooster rude 4ii
over zijn hele lichaam. Daags erna zagen zijn
medebewoners dat Aimon erg ziek was. Dat deze ziekte hem
uiteindelijk fataal zou worden, werd nog niet vermoed.
Men liet de dokter komen, maar deze kreeg oak de hevige
en hardnekkige koorts niet onder controle. Die koortsen
matten Aimon af en slijm begon zijn luchtpijp te
verstoppen, zodat hij dreigde te stikken. Later vertelde
zijn verzorger dat hij, tijdens zijn ijlproces, vaak over

zijn familie sprak. Aimon was niet meer te redden. In het
bijzijn van bijna alle paters en studenten, stierf hij
ver van zijn geboortegrond. Het toeval wil: op de dag af

twaalf jaar na de dood van zijn vader. Hij was de eerste
die op het kloosterkerkhof van Rosary-Hill begraven werd.
Een houten kruisje werd op zijn graf geplaatst.
Len paar weken later werd in Rijckholt bij zijn moeder
een brief besteld, waarin zijn geestelijke mentor haar

mededeelde dat haar zoon na een kort ziekbed was
over leden.

Jaren daarna werd toch een frere Aimon Macheels
priester gewijd. Hij was de zoon van Gilles die zijn
broer in 1894 naar de trein begeleidde, toen deze naar
Amerika vertrok. Dat deze de kloosternaam Aimon koos, zal
geen toeval zijn geweest.

Jo Purnot

De sectie Historie bestaat momenteel uit de volgende
leden:

Brigitte Janssen Theo Pleunis
Jons van Dooren Annie Selten
Piet Daemen Arnold Selten
Peter Hanssen Fieke Lakmaker
Gilles Jaspars Jo Purnot (coordinator) 04407-1385.

De sectie-leden komen per maand twee A drie
maandagavonden bij elkaar. Geinteresseerden in
heemkunde en historie, in het bijzonder in de
geschiedenis van Gronsveld en Rijckholt, die willen
meewerken, kunnen zich aanmelden bij een der
bovengenoemde sectie-leden.
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De noodkist van Gronsveld (Aanvulling)

Zijkant van de Noodkist met afbeelding van Sint-Martinus.

De heer G. v.d. Mullen uit Eijsden stuurde ons een
artikel met informatie over de heiligen op de Noodkist
die het artikel als onbekend werden bestempeld. Kennissen
van hem konden die onbekende heiligen grootdeels
identificeren. Hier volgt hun verhaal.

Afbeelding voorkant van de Noodkist, p. 55.
De dame links op het deksel is ongetwijfeld H. Agatha (5
februari, Maagd en martelares). Zij heet de "goede" en is
een van de 4 grate "winter-martelaressen': Cecilia, 22
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november, Lucia (de lichtende) 13 december, Agnes (de
reine) 21 januari en Agatha (de goede) 5 februari. Agatha
zou volgens de legende onder keizer Decius in 254 deI
marteldood zijn gestorven. De legende vertelt onder meer
dat zij op de pijnbank is gespannen, met gloeiende ijzers
is bewerkt, en van haar borsten beroofd. Zij zou 's
nachts daarop door toedoen van Petrus volledig en
wonderbaarlijk genezen zijn. Zij wordt dikwijls afgebeeld
met als attributen tangen en/of borsten op een schaal,
veelal zelf met gekruiste armen.

De bisschop rechtsboven met lans is de apostel Thomas, 21
december. Dit is Thomas, Didymus genaamd (Joh. 11, 16)
ook wel "ongelovige Thomas" (Joh. 20). Over zijn leven is
weinig bekend. Volgens de overlevering zou hij gepredikt
hebben in India nabij Madras en de marteldood zijn
gestorven. Hij werd met lansen om het leven gebracht:
aldus speelt de lans bij zijn leven een dubbele rol
("Indien ik niet mijn hand kan leggen in de wond in zijn
zijde..."). In oude afbeeldingen zijn zijn attributen
winkelhaak en lans. (De winkelhaak zou duiden op zijn
bouwactiviteiten in Perzie).

De beide H.H. Krijgslieden zouden mogelijk op
St.-Mauritius en gezellen kunnen betrekking hebben. Zij
waren leden van het Thebaans (neger!) legioen en zijn
onder Diocletianus rond 220 in Wallis, Sankt Moritz ter
dood gebracht. In de Servaas zouden zich relieken van hen
bevinden. De kerken in Schin op Geul, Silvolde en Rheden
zijn hun toegewijd.

Afbeelding achterkant van de Noodkist, p. 57.
De dame op de zijkant, 2e van rechts, zou "Apollonian
kunnen zijn, 9 februari. Zij werd evenals Agatha onder
Decius vermoord. Zij sprong om geen godslastering te
hoeven doorstaan zelf op de brandstapel. Volgens dezelfde
bron zouden haar alle tanden zijn uitgebroken tijdens
haar marteling. Zij is patrones tegen tandpijn.

Hans en Tineke van Duinhoven, Rheden
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Diale

Bello va Mem

II

Op 'nne werme septemberkermesmaondig zaot Vajjer en Mem
met taant Nele en noonk Zjaak oet Ekkelder boete vuur 't
meilekes tossje de kuUkedeur en de rek met meilekmuete oppe
baank. Len alle ras kuejerde ze utiver de Barneveldse pone dy
oppe meshoUp zaote te dabbe. "Met nejaor legke dy", zaag
noonk Zjaak, "en met dry haone op twelf kukes Weds te neet
te klaoge".
lenens woerd alle rös verbroeke. Met e versjrikkelik gejaanks
en 'nne sj1Uog tienge de poert kaom FOk d'n hoond met 'nne
rommelspot aon z'nne sjtuts de mestem opgevloege. Wie 'r
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vuur de verkessjtaal z'nnen driej pagkde en de rommelspot
weer tiengen 'n sjtaaldeur sjloog, vloeg 'r wie 'nne pie! oet
'nne baog zIn koew ién. "Wat kriege y'r noe?", zaag taant
Nele. "De' het weer uurges welle goen vryje oe `r neet welkom
wHor", griemelde Vajjer, dudelik neet oonder d'n iendrak vaan
ft gebeurde. Doeg Fa de pot aof en trok met noonk Zjaak
de moostem en de hoeswej ien oe de roejernette op sjtruu
laoge te kleure. "Erm pry", zaag Taant Nele. "Wets te nog
TrQij, wie v'r de kerhoond hawwe?" "Of ich dat nog weft. D'n
ieste wNor Bello, daonao kreg v'r Hector. Wie ich van de sjaol
aofkaom woriw Vajjer mich get laote here. "Dat 't mer nao
Mesjtreech nao 'nne weenkel geit, daan liert 't nog get", zaag
'r. "De sjiks dat keend toch neet de deur oet oonder de vrem
lOij?", zaag Groetmojjer claw. Laot 'm hie met helepe". "Jao",
zaag MOjjer, "v'r géle 'nne kerhoond met e kerke vuur 'm. Hie
es nog werk genog". " 't Wore doedgooj ze meurde zich
van de muerge tot d'n aovend, meh zoe awwerwets es de
naach", besljoet Mem. "Dich w5ors nog drop vuuroet gegaange,
mich es awste hawwe ze 'n nonw kroOwker gegoUwe wie ich
van de sjaol aof kaom. Dry daog denao kaom Vajjer met 'n
noew help vuur de kroOwker". " 'r Doeg of 't God wet wat
waor", laachde Taant Nele, terwyl ze Mem bie 'nnen erm pag-
kde. "Din hoond haw v'r len Oesj krege, ich weit fleet mie
vaan we. 't Kerke haw de vajjer van Zjeun hié oppe sjtraot
gemak. Dat kosde nuligetig guele. Wie ze 't getutig en aal bre-
ein hawwe been ich met Vajjer nao de baoj gewes, de mOs d'n
hoond en 't kerke keure. Aander jaore hoOng aon de kerk op
wienie ste nao de keuring m6s goen", besjloet Mem. "Dao wNor
e gemejntevuursjrif dat d'n hoond gemoelkuerf m8s zien",
vOlde Taant Nele aon. "De m6s Innen dreenkbak bié dich heb-
be, 'n plaank van zoeget zievetig biê fieftig sentimeter oe d'n
hoond ien 't veld op kOs ligke. Veur aon kerke mos 'n
haandvat zien zoedat ste 't kerke met op kôs hawe es 'r te
zjoer ien de r6k waor gelaoje. 'n Sjtelt veur en aachter, en e
pletsje met de naom drop. "Es te met dat kerke en d'n hoond
oonderweg waors, m6s te dat keuringspeperke bie dich hebbe",
zaag Taant Nele met e gezich of ze nog oonderweg w5or. "De
baoj haw Jes van LoOwke 'ns e perses gemak wie 't vuur de
zoeveulste kier 't peperke fleet bié zich haw. Twie viefensie-
ventig m6s 't betaole. LoOwke haw aal bieeingesjendaold". "Dat
w5or dotiw Innen hoilp geld", zaag 11/lem, terwyl ze zich bOgkde
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en heur kleid, dat e fleenk sjtiik utiver heur kneje hoOng, met
hair twie han nog e fleenk sjtak nao oonder trok. "En dy pry
Vaor sj15m genog", gang ze wyjer. "Wets te nog, es Vajjer
ien 't veld w5or en dao w5or Inne vuur 'm bie Os of dao wNor
Ins get aanders, daan leet Mojjer Bello los. De trok daan 't
veld ien nao Vajjer, perej oe de zaot. Daan wis 'r dat 'r hei-
vers mOs koeme". " 'nne Betere wNokhoond kOs te neet hebbe",
volde taant Nele aon. "Es Vajjer saoves de poert sjawde, be-
gOs 'r aon z'n kettel heen en weer te sjprynge, daan wis 'r
dat 'r los Aver de mestem kos loUpe. Vajjer es sjnaas dekker
kennen opsjtoen dat Bello wie 'rine welle aonsjloog es 'ns 'n
koo los wNor ien de sjtaal of es sjmokkelerre de hoeswej aof-
kaome". "Jao", zaag Mem, "en 'r w5or Vajjer nog neet giftig
gen6g. Wie y'r e jaor of veer denao Hektor krege, m6ste de
leij oe v'r 'm van gegoilwe hawwe, vuur de nutigenden dog
de oUge oepe breke. Daan w5or 'r giftiger en nitsjer, zaag 'r".
Taant Nele dOijde met heur twie han 'n losse sjtroOf haor ien
heure kuffel. Met haorsjpengske ién heure moond zaag ze:
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"Dy bieste hebbe moue werke. Wat doege dy neet allemaol.
Klie, krote, kroteb1Nojer en reube hale. Nao de mert, de inuti-
le en meileke". "Jao", zaag Mem, "ies braags tich met de
krawker de meilek nao Lies van Baaltes. Dy vende dy oet ien
Mesjtreech. Wie v'r Bello krege, mOs ich met 't kerke goen".
Vajjer kaom met noonk Zjaak oet de moostem. Laag vyf
ramenasse neve taant Nele oppe groond. "Hie Nele, hebs te get
vuur bie de druug sjeenk dis wek". "Ao, merci, ich yen dat 'ns
lerker. Jao Zjaak haw ers 't vurig jaor otich geplaant, meh dy
zaote voW warm. "Noe plaant ich olich geng mie", zaag tr.
doOw. "Haj het sjoen rOjjernette", zaag noonk Zjaak, ze be-
genne al roed te kleure. "V'r hawwen 't zjus uiiver de ker-
hoond", zaag Mem. "Daog heb ich met dIn hoond Keulemen-
nekes oet de Sjlak heivers gevaore. Dy laach Vajjer ien de
hoeswej ién 'n korij1 met sjtruu". "Dat w5or mich 'n sjport
met dy hon", zaag noonk Zjaak. "Bre Os neve dao hawwe ze
enne, dè driejde de boeterton. Boete aon de moer van 't mei-
lekes hang effe van de groond e rod oe d'n hoond ien k6s
loUpe. Doer 'nnen as waor dat rod verboonde met 't boeter-
v5ot benne Fen 't meilekes. D'n hoond leep ien dat raod en
daodoer driejde de boeterton. De kryng wis zjus wienie de
boeter bekaans good waor. Dat voelt 'r en dat hoert aon 't
geluid. Dan sjejde her al °et z'n eigen oet. "Jao, sjlam w5ore
ze", zaag Mem. "Es ich de mie en de reek op 't kerke laag
wis 'r al nao wat v'r sjtak v'r goOnge. En sjterk waor dat
bies. Ofsjoens, es ich ien de kap bie n5ot wer krote mOs
goen hoele, daan kOs ich met trekke vuur droet te koeme. Ich
gechde daan helder es d'n hoond. Oppe gewoene weg waor 'r
mich te gaw. Daan mos ich 'm aided tiengen hawe aon de
kettel, dy 'r am zinnen trekhaom haw en veur aon 't kerke
vas zaot. "Of dy sjterk wore", verdudelikte Vajjer nog 'ns, en
daan te bedeenke wat dy te vrete krege. Sjmuerges en saoves
meilek met broed. Sjnones woerd 'n gooj noon gekoek en al-
tied get mie vuur d'n hoond". "len de sjlachtied haw 'r ker-
mes", veel Mem weer ien. "Vajjer aot geinen trup. Es v'r
goOngen etc pagkcle her z'n poesie trup en trok dao met nao
Bello. Ich heb toch °Lich deks sjpats gehad", gang ze wyjer.
"Es ich klie gang hoele Fen de Daor, zat ich mich ater ien de
sjtraot ien 't kerke. Her wis daan oe v'r ebaon goOnge. Daan
leep 'r of d'n duvel ater 'm aon zaot en waor 'r mesnaot vaan
de zjweit. Zaog ich eine de ich fleet vertrawde, daan trok

ich 'm aon ztrine sjtuts. Daan heel 'r drek ien tot ich °et 't
kerke k6s, want dao mogs te fleet ien zitte. Op d'n Daorweg
heb ich mich dek genog aon kopend kenne hange tot 'r
mich neet d'r tossjenoet gang". "Jao", veel noonk Zjaak
"(tat waor mich 'n sjpart es dy d'n ieste kier 't getuOg
moste. De kos beter 'nnen aonsjpender van e Ord hantere es
zoe 'nnen hoond. Dy kOs te nog tassje de aander perd laoten
ienlotipe". Met Innen toen lieger begOs Mem weer: "Die erm
pry. Wie 'r e jaor of vyf waor kreg 'nne buelt zoe dik wie

voesj oonder z'nne boek. De baoj het 'm claw kepot ge-
sjoete. Vajjer haw ien de hoeswej e loek gemak en d'n hoond
aon e peulke vasgeboonde. "Gaot noe mer len", zaag de baoj.
"Baaf, dao veel de sjuilt. B'enne haw v'r allemaol de traone ien
Os oiige". Daonao kaom de baoj ien. "D'r kent 't loek taw-
goeje". Zelf haw 'r al get drek op 'm gegoejd.

Gus.
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Doed

Ich laog werm
ién diene sjoet.
De pagkdes m'nnen erm,
ich deenk aon d'n doed.

Ich mot dich bekenne
al yen ich 't zjoer es loed:
wat melt de' begenne,
de 't leste geit, doed?

Gus

Puzzel ien 't Groesels

Oplossing van de vorige opgave.
Er zaten wat foutjes in de opgave, maar uiteindelijk moet
de oplossing luiden: Horizontaal: 1 aomerepot 7 oto 8 trom
10 pu 11 ever 13 rof 15 koelik 17 loes 18 piepel 20 gen
21 lap. Verticaal: 1 aor 2 mom 3 et 4 roevros 5 pa 6 trup
9 om 12 rollig 13 reipe 14 floer 15 ketel 16 kaans 19 la
Under de goede oplossers wees het lot J. Heijnen aan als
winnaar. Prof iciat Zjaak.

Nieuwe opgave. Oplossingen inzenden naar de redactie,
Rijksweg 86a. Under de goede oplossingen wordt een
Groeselder Diksjener verloot.

Horizon taal.

1 Bep.soort staken 6 Bijwoord 7 Sarren 9 Vermoeid 11 Zak
12 Landbouwwerktuig 14 Eer 15 Graansoort 18 Zode
20 IJzeroxide 22 Gedroogde pereschijven 23 Helleveeg
24 Bezitt.vnw. 25 Vlijt 26 Voertuig

Verticaal.

2 Bep.soort brood 3 Bijwoord 4 Kopen 5 Bijwoord 7 (zich)
Druk maken 8 Boom 10 Bont 13 Zie 14 16 Verkeerd
17 Lichaamsgebrek 19 Voegwoord 21 Uitroep 23 Soort pek
25 Zie 13

7 aaaaa
6

8 iii
/2 /3 Ii/

II ill 9

a "9 ri 2 /

ill 23aa
aaaIII

IIaaaa.2 6
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Foto

Ken d'r hon nog

Zjoke Reintj ens
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Thomas Josephus (Zjoke) Reintjens werd geboren te
Gronsveld op 5 juni 1865 in het huis nu Rijksweg 21. Zijn
vader, Joseph (Sjeef), was geboren te Lanaken, zijn
moeder Agnes (Aangenies) van de Weerdt was de weduwe van
L.J. Schrijnemaekers uit Gronsveld die in 1854 was
verdronken in de Zuid-Willemsvaart. Ook haar tweede man,
Sjeef dus, werd niet oud. Hij stierf toen Zjoke nog maar
acht jaar was. Aangenies was echter een vrouw die van
aanpakken wist, en zo zag ze er ook uit. In haar huis
richtte ze een slagerij in waar ze, nadat een buurman
haar had geholpen met het "neerleggen" van een koe, zelf
bijl en messen ter hand nam en het hele beest in stukken
hakte en sneed. Met een "pungel" werd het vlees geleverd
veelal bij de welgestelde families, onder andere op de
Hogeweerd. Ook organiseerde zij tochten naar de markt van
Aubel (B). Ze bracht dan mensen samen die wat produkten

Aan genies van de Weerdt. de moeder
van Zjoke, "slagtster" te Gronsveld.

wilden verkopen, zoals eieren, groente of fruit. Dan ging
het 's avonds bepakt en gezakt, met kruiwagen, hondekar

of pukkel, in ieder geval te voet, richting Rode Bos en
van daar naar Aubel, om in de vroege morgen daar aan te

komen.

Zjoke leerde zo al heel jong van aanpakken, maar ook de
handel. Het verhaal gaat dat hij al op acht-jarige
leeftijd zijn eerste kalf kocht, in opdracht van zijn
moeder weliswaar, die dit nodig had om te slachten. Later
kocht hij echter alleen nog vee om het door te verkopen,
en hiermee zou hij naam maken. Zjoke trouwde op 21 april

.1898 met Maria Gertruda Helena Schrijnemakers (van 't
Geld). Haar vader was landbouwer en gemeenteontvanger
en bewoonde de mooie hoeve Rijksweg 65, waar later Jean
Reintjens woonde. Samen met Maria ging Zjoke wonen op de
eveneens prachtige boerderij Rijksweg 89, waar nog steeds
eenfamilie Reintjens woont. Deze boerderij had toebehoord
aan de familie Brouwers die in een van de grote kelders
een brouwerij had. Vandaar de naam van het restaurant dat

er nu in gevestigd is.
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Vanaf deze boerderij ging Zjoke "op d'n handel". Sjiek
gekleed in driedelig pak, en altijd met hoed en stok trok
hij met zijn paard en sjees door Limburg. Hij was graag
gezien bij de boeren die hem hun vertrouwen gaven. Naar
de veemarkten in het Noorden, vooral Leeuwarden, reisde
hij met de trein. Hij was dan vaak een hele week van
huis. Als het vee dat hij daar gekocht had per trein in
Gronsveld arriveerde, liepen zijn stallen vol met voor de
kenners schitterende koeien. Er kwamen boeren uit heel
Zuid-Limburg en uit Belgie naar zijn boerderij om hun
keuze te maken. Voor hij naar de Mis ging, liet hij de
boeren in de stallen om het vee te bekijken. Als hij
terug kwam, waren er dan een aantal die de staart van de
koe die hun beviel vasthielden, ten teken dat dit hun koe
moest worden. Zjoke liep dan eerst rustig naar het
woonhuis om zijn lange veekoopmans-jas aan te trekken en

Bonpa 77 jaar.
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1953. Zjoke en Marie.

ging dan pas de stallen in. Het loven en bieden kon
beginnen, een ritueel dat bij koeienhandel hoorde, hoewel
de prijs van tevoren toch wel vast stond.
In "Officieel Gedeelte" een tijdschrift van de
Nederlandse bond voor veehandelaren, van 15 maart 1955
lezen we na het overlijden van Zjoke: "Met de heer
Reintjens is heengegaan een zeer geziene en alom bekende
veehandelaar en exporteur. Als handelaar was hij trouw
aan zijn gegeven woord en stipt in het nakomen van zijn
handelsafspraken. Daardoor heeft zich hij in brede kring
van zakenrelaties talloze vrienden gemaakt. Ook behoorde
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1935. Eeuwfeest van de Harmonie. Zjoke tussen Pierre Pinckaers (Boelzjief)
en pastoor Oliviers. Op de voorgrond Van den Donk met zijn zoon Frans.

1935. Eeuwfeest van de Harmonie. Uiterst rechts: Zjang Schrijnemaekers (Zjang
van de Kyzer); 3e van links: Vic Jaspars; zonder hoed, rechts: Gilles Jaspars;
links: A. van den Donk. Op de voorgrond, 2e van links: Zjoke.
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hij tot de pioniers die in 1916 met vooruitziende bilk
besloten tot de oprichting van een organisatie ter
behartiging van de veehandelsbelangen."
Ondanks zijn drukke werkzaamheden zag Zjoke toch nog kans
een aardige familie te stichten. Zjoke en Maria kregen 10
kinderen (Agnes, Ber, Zjef, Hubertien, Hay, Mieke,
Liza, Jean, Jeannette, Tuur) en 42 kleinkinderen. Vele
jaren was Zjoke bestuurslid en voorzitter van onze
harmonie, die in die periode haar eeuwfeest vierde. Als
hij na een defile, waarbij hij met het bestuur voorop
marcheerde, te horen kreeg dat hij uit de maat had
gelopen, antwoordde hij bits: "Dat is niet waar, ik liep
in de maat maar de anderen liepen verkeerd." Een andere
eigenaardigheid van Zjoke, die intussen al "Bonpa" heette
voor de kinderen en kleinkinderen, was dat hij weigerde
om tomaten te eten. Hij had ze zelfs nooit willen
proeven. Op latere leeftijd zat hij eens buiten in zijn
stoel te lezen. Naast hem stond een mandje vol met kleine
tomaten om te rijpen. Met verbijstering zag men Bonpa het
ene tomaatje na het andere naar binnen werken. Toen men
hem vroeg wat hij aan het eten was, zei hij: "Bit zijn
heerlijke pruimen, en ook nog zonder pit." Een bedelaar

Zjoke en Marie in de tuin.
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Familiefoto op de dag na het huwelijk van Lies en Con Claessens.

die al jaren lang elke week een dubbeltje kwam vragen,
leverde hij een mooi staaltje koopmanskunst. Toen Zjoke
namelijk geen zin meer had die man wekelijks te zien
verschijnen, loste hij dat als volgt op. Hij gaf hem een
gulden, met de woorden: "Ik heb het nu niet kleiner, maar
als je volgende week weer komt, breffg je me 9 dubbeltjes
terug." De man verdween en is niet meer terug gekomen,
zodat het probleem relatief goedkoop was opgelost.
Zjoke had twee soorten sigaren in huis, een kist met
"goeie" van 2 ct en een met "extra goeie" van 3 ct. Al
naar gelang hij dacht dat een gast het verschil zou
opmerken presenteerde hij de "goeie" danwel de "extra
goeie". Zo is het eens gebeurd dat zijn vrouw een gast
die naar zijn oordeel niet tot onderscheiden in staat
was, de duurste sigaren aanbood. Hij sprang uit zijn
stoel en zei: "Maar nee vrouw, ik heb je toch gezegd dat
je de goeie kist moest nemen."

Zjoke en Marie met Hubertina bij het afleggen van de Eeuwige Gelofte.

Hoewel er altijd een hond op de boerderij was, moest
Zjoke daar niet veel van hebben. Toen hij de hand eens
zag liggen slapen in de zon, haalde hij een emmer water,
sloop daarmee achter de hand en kiepte de hele inhoud
over hem leeg. De hand ging er jankend vandoor. Toen men
hem vroeg waarom hij dat deed, zei hij eenvoudig: "Die
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hond hoeft daar niet zo te liggen."
Toen aan zijn actieve loopbaan een einde kwam, liet Zjoke
in 1938 een nieuw huis bouwen, links naast de boerderij,
hoek Holegracht. Hier genoot hij een rustige levensavond
met Bonma en zoon Hay die met zijn gezin bij hem
inwoonde. Het gebed dat zijn kinderen hem vaak hadden
horen zeggen: "Jezus zoet, naakt en bloet, bewaar ons van
alle ongeluk en een haastigen doet" leek voor Zjoke op
alle onderdelen verhoord te zijn. Hij stierf rustig op 12
maart 1955, nog geen drie maanden voor zijn 90e
verjaardag.

Wallie van de Weerdt

Aanvulling bij het artikel uit Grueles 7 (1987) afl. 1.

Dat de naam Sint-Annadal alleen zijn oorsprong vindt in
de figuur van Juffrouw Anna is niet volledig. Bij de
naamgeving speelde oak een rol het middeleeuwse klooster
Sint-Annadal in Maastricht, waarvan de bewoners zich
speciaal met ziekenzorg bezig hielden. Bran: W.J.M.J.
Rutten en M.C.J.M. Starmans. St-Annadal. Geschiedenis van
het Maastrichtse ziekenhuis. Maastricht 1987. (Verschenen
na publikatie van Grueles 7 (1987) afl. 1.)
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Stichting Grueles
pius 12 Street a
6247 AW Gronsveld
The Netherlands

Mijne Heren,

PR,:=r C J. H. 4 HNMAS
2E4 AT.C,LR

FREEPORT. NEW YOAK F1S2O

22 februari 1987

Onlangs vond ik in het familie-archief bijgaande
ansichtkaart, die op 15 maart 1900 door can Gronsvelds
familielid Halders aan mijn grootvader P. Gdbbels te
Geleen ward gestourd, en lie ik U hierbij cadeau doe.

Aangezien laarop de "Club Ons Genoegen" in vol
ornaat - inclois lenge pruiken 1 - voor het clublocaal
H. Spronck - Raintjens staat afgebeeld, lijkt mij die
fob o your Ow verzameling wel van belang. Mogelijker-
wijze zijt U reeds in het bezit van can gelijkaardig
exemplaar. Maar in elk gavel lijkt mij the foto beter
in Gronsveld clan in New York op hear pleats.

Toen genoemde Fielders die ansicht met 2 1/2 cent
porto verstuurde, kon hij allicht niet vermoeden, Sat
die kaart - na hear aankomst can de oevers van de
Geleen - nog tweemoal de Atlantische Oceaan zoo over-
vliegen om tenslotte op hear thuisbasis terug te keren.

Hopend U hiermee een dienst be hebben, verblijf
ik, met vriendelijke groeten,

4

Het huis in kwestie is thans Rijksweg 12, bewoond door de familie WereIds.
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Huiilenter

De viler (huUlenter) is een struik die in Limburg
algemeen voorkomt. Men ziet hem in tuinen, houtwallen en
in het bos. Het hele jaar door valt de viler op. In de
winter door de grijze twijgen en knoppen met afstaande
knopschubben. In het voorjaar is de vlier gemakkelijk te
herkennen aan de sterk geurende, vlakke, roomwitte
bloemschermen en de 5- tot 7-tallige donkergroene
bladeren aan de bladsteel. In het najaar tenslotte zien
we de trossen glimmende zwarte bessen, voor vele vogels
een ware lekkernij.
De vlier is een van de oudste cultuurgewassen en speelde
een belangrijke rol in volksgeloof en volksgeneeskunde.
Hij werd meestal in de buurt van de boerderij geplant.
Niet alleen om heksen en geesten maar ook om insekten op
een afstand te houden. Zo werd vroeger tegen de vliegen
een vliertakje op de hoed gedragen. In de
volksgeneeskunde staat de gehele vlierstruik bekend als
een geschikt geneesmiddel. Zo vertelde Ber Smets dat
vlierthee een probaat huismiddel is tegen verkoudheid.
Daartoe worden enkele schepjes gedroogde bloemen van de
viler overgoten met heet water. De bessen zijn zeer rijk
aan vitamine C en vlierbessenwijn is een uitstekende
hoestdrank. Gebruik echter alleen goed rijpe, donker
gekleurde bessen. De onrijpe bessen zijn immers licht
giftig. Een stukje jonge, groene vlierbast verzacht de
pijn van brandwonden. Het wondvlak van de bast moet op de
wond worden gelegd.
De vlier 'evert tevens materiaal voor gereedschap,
speelgoed en poetsmiddelen. Het hout werd gebruikt voor
kammen en tanden van hout- en hooiharken en de buigzame
twijgjes dienden als zweep ("sjmik") voor het vee. Het
zachte merg in het hout wordt gebruikt voor het
verwijderen van vuil op fijne instrumenten zoals
horloges.

Vlierbessen.

Vroeger maakten de kinderen van de vliertakjes de
zogenaamde "knapbos (proppenschieter). Hoe deze
"knapbos" gemaakt moet worden, wordt goed beschreven
door Gus v.d. Boom n in Grueles 4 (1984) afl. 3, pag. 100
e.v. Tenslotte kent de vlier ook in culinair opzicht zijn
weerga vrijwel niet. De bloemen en bessen kunnen in de
keuken op vele manieren worden verwerkt. Als u het eens
wilt proberen, in de rubriek "Van aal en nog get" staan
enkele recepten beschreven.

Sectie Natuur
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Archeologie''
De verzameling van de Franse paters Dominikanen

Sommigen weten het zich misschien nog te herinneren: ruim
een jaar geleden verscheen in "De Limburger" een artikel
over de inmiddels welbekende expositieruimte " 't

Kloester" van onze Stichting. In dat artikel vroeg Theo
Pleunis naar informatie betreffende de spoorloos
verdwenen collectie steentijdwerktuigen van de Franse
Paters Dominikanen. Zowel Theo als ik kregen enige
interessante reacties, maar die leidden niet tot het
terugvinden van deze prachtige verzameling. Inmiddels
waren mij en anderen de wildste geruchten ter ore
gekomen.
Volgens een der informanten zou ooit een van de paters op
een spoorwegstation gesignaleerd zijn met een nogal zware
koffer die openbarstte toen hij de trein wilde
binnenstappen. De inhoud - stenen werktuigen - zou
hierbij op de grond zijn gevallen. Volgens een andere
versie zou de desbetreffende collectie zich op de zolder
van een Frans klooster bevinden. Deze tweede versie zou
wel enige grond van waarheid kunnen bevatten; iets wat
bij de eerste zeker niet het geval was. De desbetreffende
pater zou de krachten van een Hercules moeten hebben
gehad om zo'n zware koffer te dragen.
De speurtocht van de sectie archeologie naar deze
inmiddels wel mysterieuze collectie ging door. Lange tijd
bleven resultaten uit. Op een gegeven moment kwam me
echter een artikel van professor Van Giffen onder ogen
waarin deze onder andere het volgende schrijft:
"Tenslotte zij nog opgemerkt dat het te Groningen
aanwezige materiaal, dankzij de hulp van destijds
Mejuffrouw T. van Hulten, thans Mevrouw T. Kat-Van
Hulten, niet alleen volledig is geYnventariseerd,
d.w.z. beschreven en getekend, doch ook naar vindplaatsen
geordend en gegroepeerd. Daaronder bevindt zich tevens
het materiaal, dat is opgegraven en verzameld door de
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Taursteenen artefactr, en antere vondsten.
7ie ofzonderle vondstbAsohrijvin6en.

Een van ae inventansoaeues.

Franse Paters Dominikanen, die tijdens de eerste oorlog
te Rijckholt een toevlucht hadden gezocht en gevonden.
Zij toch hebben zich n.l. ook intensief bezig gehouden
met de meergenoemde vuursteen industrie aldaar, met name
door het doen van grote opgravingen op verschillende in
aanmerking komende plaatsen. Voor hun terugkeer naar
Frankrijk hebben zij het grootste deel hunner vondsten
afgestaan aan het Biologisch-Archeologisch Instituut der
Rijksuniversiteit te Groningen, waar deze nu nog aanwezig

zijn".
Deze informatie was voor onze sectie aanleiding tot het
schrijven van een brief aan het desbetreffende instituut.
Het antwoord op deze brief liet niet lang op zich
wachten. Op 12 juni jl. schreef de heer J.N. Lanting van
het BAI ons een brief waarin o.a. het volgende staat:
"Alle 385 voorwerpen zijn apart beschreven en bovendien
door Kat-Van Hulten getekend op de achterzijde van het
inventaris-briefje. Het overgrote deel van cte collectie
bestaat uit vuursteen. Daarnaast enkele gewei-artefacten
en een IJzertijdscherf".
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Een gedeelte van de collectie van de paters Dominicanen in het klooster te Rijck-
holt. (Foto uit: Extrait du Bulletin de la Societe Prehistorique Franpaise, no 6,
1937.)

Zoals eenieder wel zal begrijpen zijn de "385 voorwerpen"
de door de Franse Paters Dominikanen gevonden
prehistorische werktuigen. De gewei-artefacten zijn
waarschijnlijk hakken of breekwerktuigen van herte-gewei.
Hoewel eveneens door de paters in het mijngebied
gevonden, is de IJzertijdscherf (aardewerk) hier een
vreemde eend in de bijt. De IJzertijd begint namelijk pas
als de winning van vuursteen uit de vuursteenmijnen al
verleden tijd is.
Het grootste deel van de collectie van de Franse Paters
Dominikanen is dus terecht. Rest ons voorlopig het
copieren van de 385 inventarisbriefjes met de
tekeningen van de artefacten.

Jan Weertz
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Van aal
en nog
Lek vinger, lek doilm

Vlierbloesem

De vlier (huUlenter) kan in de keuken op talloze
manieren worden verwerkt. Niet alleen de bessen maar ook
de bloemen waren vroeger zeer in trek. Van vlierbloemen
kan men vlierlimonade en vlierbeignets maken.
De meeste kinderen zijn dol op vlierlimonade. Men laat 4
bloemschermen van de vlier en een achtste citroen 36 uren
in 2 liter ko-,!:1 water trekken. Hierna even opwarmen en
zeven en tenslotte per liter vloeistof een kilogram
suiker toevoegen. Serveer het drankje verdund met water.
Voor vlierbeignets maken we van 4 eetlepels bloem, een ei
en anderhalf kopje water een dun beslag. Dompel hierin

het bloemscherm van de vlier en laat het teveel aan
beslag eraf lopen. Laat het scherm vervolgens in de
frituurpan goudbruin bakken. Knip de stelen van de
schermen af en dien ze op met wat suiker.
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Een heel oud gebruik is het om deze bloemen door het
beslag van pannekoeken te doen.
Van vlierbessen zijn veel gerechten te bereiden, zOpis
vlierbessenjam, vlierbessensap, vlierbessenlikeur en
vlierbessenketchup.
De enigszins gronderige smaak van de vlierbessen
verdwijnt in combinatie met appels. Hiertoe wordt een
kwart van de hoeveelheid vlierbessen vervangen door
appel.
Voor de vlierbessenjam moeten we de rijpe bessen wassen
en rissen, en met aanhangend water zachtjes verwarmen.
Kneus de bessen met de achterkant van een houten lepel.
Het sap nameten en per liter sap 750 gram suiker afwegen.
Sap en suiker samen verwarmen en wat inkoken. De jam is
pas goed als een druppel ervan op een koud bord licht
opstijft. De jam overdoen in goed schoongemaakte glazen
potten.
Wilt u meer weten over recepten met vlierbessen, dan kunt
u deze vinden in het boek "Inmaken en bewaren" van Wil en
Netty Engels-Geurts. Dit boek kunt u bij mij lenen.

Ina van de Weerdt-Roosen

Rectificatie

Puzzel p. 68
Horizontaal moet zijn verticaal; verticaal moet ziju
horizontaal.
14 Stoof moet zijn 14 Stof.
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