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Voorwoord redactie

Voor de twintigste keer het laatste nummer van een jaargang. U weet
dat wij u dan getrouw herinneren aan het abonnement voor het volgend
jaar. De abonnementsprijs is in het magische 2000 niet veranderd. f 22,50
dus.

Dit jaar vierde de Stichting Grueles haar vierde lustrum. Ter gelegenheid
daarvan werd u, in het artikel "Chronogrammen" uit het vorige nummer,
gevraagd een chronogram te maken voor het jubilerende Grueles. Of dat
is u ontgaan, of chronogrammen maken is toch moeilijker dan u dacht; de
redactie heeft in ieder geval geen enkele inzending ontvangen.

Een jubileum van Grueles zonder chronogram kan eigenlijk niet. Dan er
dus zelf maar eentje gemaakt. Als ik mu j niet vergis: het eerste
chronogram in het Gronsvelds.

VeerDe LUstrUM
sJtIChtIng grUeLes

aL Jaore Laank
aLLIeWetIg VeUL

Ienzat
perfIesIeJat

Zaolige Kiesmes en Zaolig Nejaor.

De redactie
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Historie

De Rijckholtse Carnavalsvereniging "De Snjuffelere" bestaat 44
jaar

"Er was jets dat er niet was." Zo zou men ongeveer de situatie kunnen
schetsen rondom het carnaval in Rijckholt aan het eind van de jaren
vijftig. Er waren weliswaar initiatieven geweest om tot het oprichten van
een carnavalsvereniging te komen, maar die hadden geen succes omdat,
zoals schertsend werd gezegd: "...men slechts tot zeven kon tellen." floe
het ook zij, Rijckholt, en dan met name de jeugd, bleef van het vieren van
"vastelaovend" verstoken. Zeer zeker de jongeren, want de oudere jeugd
mocht zich nog wel eens vermaken in Maastricht. Dat was tegen het
zere been van ouders, want de stad en het carnaval strookten niet met
de conservatieve opvattingen van sommige Rijckholtenaren.
Net als bij zoveel andere dingen die in het Rijckholtse plaatsvonden,
speelde "de bra" ook bij het totstandkomen van het Ryckholtse carnaval
een rol. "De brok", een duiker vanaf de Steenstraat onder de Rijksweg
door, was een vaste ontmoetingsplaats, vooral op zondagen na de Hoog-
mis en zou tegenwoordig een "hangplek" heten. Bij een toevallige ont-
moeting van Jean Wouters (van Clim) en schrijver dezes, kwam het
gesprek op het ontbreken van een echte carnaval in Rijckholt. We beslo-
ten als jongeren zelf maar het voortouw te nemen.

Een gekozen raad van elf

Om ons idee in het dorp meer draagkracht te geven, dachten wij aan een
democratisch gekozen raad van elf. Er werden circulaires rondgebracht,
waarin werd verzocht zich als lid van de toekomstige Raad van Elf aan
te melden. Reeds voor de aanvang van een druk bezochte vergadering,
die in de Instuif in het Dom in icanenklooster plaats had, stond vast welke
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personen de eerste Raad van Elf zouden vormen.
De meeste leden waren rond de achttien jaar. Er waren drie dames in de
raad gekozen: Rina Klinkenberg (penningmeester), Fie Macheels en
Lucie Schrijnemaekers. Zij zorgden ervoor dat de emancipatie in
Rijckholt toen al gestalte kreeg. Naast de genoemde dames bestond de
eerste Raad van Elf uit: Gerry Beckers, Jean Caelen, Chiel Dassen,
Pierre Frambach (voorzitter), Piet Goessens, Loe Naus, Leon Olislagers
en Jo Scheres (secretaris). Op de vergadering werd onder andere beslo-
ten dat om de twee jaar verkiezingen zouden plaatsvinden.

Problemen warden geslecht

Er was een begin gemaakt, maar het zou aanvankelijk een groeiproces
met stuiptrekkingen worden. Om niemand voor het hoofd te stoten,
moest vaak voorzichtig te werk worden gedaan. Er werd een neutrale
ruimte gevonden in de Instuif in het klooster van de paters Dominicanen.
Hier begon het hoofdstuk rector Teeuwen. Deze kloosteroverste was
sinds 1954 rector in Rijckholt. Teeuwen was een pater met charisma, die
de pas opgerichte carnavalsvereniging een bijzonder warm hart toe-
droeg. Aanvankelijk verliepen de carnavalsdagen in de Instuif zonder
problemen en de animo was erg groot. Daar was in die tijd nog geen
tapbuffet en de drank werd geserveerd uit flessen. Helaas gebeurde het
een keer dat op een nacht een groot aantal flessen bier, in kratten in de
kloostergangen, stuk gevroren bleken te zijn; een flinke tegenvaller voor
een vereniging zonder geld.

Een carnavalsvereniging zonder prins

Er doemden problemen op. De dienst voor horeca-inspectie bleek plots
op de hoogte te zijn van het vieren van carnaval in een ruimte, waar
geen bier geschonken mocht worden. Dit kon niet, oordeelde men. Na
overleg met rector Teeuwen, de beheerder van de ruimte waar het
carnaval gevierd werd, liet hij de Raad van Elf weten, dat hij dat varken-
tje wel zou wassen. Dit gebeurde ook. Binnen drie minuten na zijn
bezoek stond de inspecteur weer op straat. Rector Teeuwen bleek een
getekende notitie in zijn pij te hebben gestoken met de vermelding dat
alles perfect in orde was.
Nog een keer zou Teeuwen een prima slag voor de carnavalsvereniging
binnenhalen. De eerste jaren verliepen "prinsloos", omdat er volgens
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voorschriften van het bisdom, geen carnaval binnen klooster-
gemeenschappen of kerkelijke gelegenheden mocht plaatsvinden, laat
staan het uitroepen van een prins carnaval. Wilde Rijckholt echter een
volwaardige carnavalsvereniging hebben, dan hoorde daar een prins bij.
Er werd gezocht naar een oplossing. Louis Klinkenberg, Rijckholtenaar
en priesterstudent in Horst, was de kandidaat bij uitstek. Rector
Teeuwen vond het een geniale oplossing en beloofde hemel en bisdom te
bewegen voor een akkoordbevinding. Dankzij hem kreeg Rijckholt in
1963 de eerste prins carnaval: Prins Louis I. Vanwege zijn priesterstudie
kon hij bij zijn prinsenzitting niet aanwezig zijn. Zijn proclamatie werd
door zijn zus Rina voorgelezen. Met carnaval was hij wel aanwezig en
Rijckholt vierde met hem een schitterend feest.

De eerste camavalsprins van Rijckholt: Prins Louis 1.
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1963. Eerste prinsenwagen van De Sjnuffelere.
Op de tractor Guillaume Schnjnemaekers. Op de wagen: Gerry Beckers,
Johnny Beckers, Lou Naus , Chiel Dassen , Jean Caelen, Rina Klinkenberg,
Fie Macheels, Piet Goessens, Pierre Frambach en Louis Klinkenberg.

Het carnaval begon in Rijckholt nu meer structuur te krijgen. Men orien-
teerde zich op het carnaval zoals dit in Vaals (de Grensiile) en in mindere
mate in Meerssen (de Aonhawers) gevierd werd, waarbij de latere
Gouden Narrenkapdrager Lambert Erven (Vaals) en Emiel Maenen
(Meerssen) altijd bereid waren voor adviezen en hulp.
Er kwam twee jaar later een tweede "verkiezingsronde" voor een
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nieuwe Raad van Elf. Enkele leden, waaronder de dames, hidden het
verder voor gezien. Hun gekozen opvolgers waren ouder en hadd9 een
grote inbreng. Zo zorgde Dre(ke) Gielissen in de volgende jaren vodr
prachtige prinsenwagens. Een andere belangrijke inbreng had ongetwij-
feld Remy Hesse's. Zijn schoonmoeder Be! Doyen-Brepoels, eigenaresse
van het café Doyen (Frenske), voelde er aanvankelijk niet veel voor om
de zaal weer geschikt te maken voor feesten. Door toedoen van Remy
verhuisde in 1964 de carnavalsvereniging, ongetwijfeld tot grote opluch-
ting van rector Teeuwen, naar "Frenske". Een nieuwe episode, met meer
mogelijkheden, diende zich aan, In 1973 kreeg de carnavalsvereniging
een nieuwe hoftempel toen ze naar café "het Trefpunt" (Pierre en
Jeanne Bastin-Frambach) verhuisde.

Samenwerking met andere verenigingen

De vereniging had in 1963 via Zjeng Goessen (van Miensje) uit
Gronsveld voor weinig geld stof kunnen kopen voor het maken van
capes, die door de zusters van het Rijckholt pro deo werden gemaakt. De
eerste gang met de nieuwe kleding was dat jaar naar het zustersklooster,
waar als dank een bloemstuk werd aangeboden. Een traditie was gebo-

Prinsenreceptie (1965) bij een Maastrichtse bedrijfsvereniging.
V.I.n.r. 1 ? 2 An(dre) Gielissen 3? 4 Pierre Frambach 5 Frans Dassen
6 Michel Aarts 7 Harry Macheels.
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Elk jaar opnieuw zorgden de dames van de (ex) camavalsprinsen en leden van
de Raad van Elf voor een schitterende groep in de optocht. Deze groep
lndianen trok mee in 1983.
1 An Macheels (Naus) 2 Nie Frambach (De Wit) 3 Anny Peters (Houben) 4
Roos Raemakers (Custers) 5 Rini Herben (Goessens) 6 Judith Retra (Prik-
ken) 7 Fernand Schnjnemaekers 8 Etienne Naus 9 Roger van der Linden
10 Bep Bredenraad (Mourmans) 11 Annie Wolfs (Schrijnemaekers) 12
Yvonne Frambach (Klinkenberg) 13 Doortje Gilissen (Schnjnemaekers) 14
Carla Doyen (Bastin) 15 Prins Lou (Naus) 16 Trinet Macheels (Doyen) 17 Rie
Macheels (Naus) 18 jeugdprins Vital Wolfs 19 Nettie Euwes (Serpenti).
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ren want ook nu nog gaan de Sjnuffelere de zaterdag voor carnaval met
bloemen naar het klooster. En ook nu worden, net als in de beginper'ode,
daarna de zieken bezocht.
De vereniging had een chronisch geldgebrek, terwijl de expansiedrif
groot was. Er went van alles verzonnen om geld binnen te halen. Zo
werden in de Gronsveldse harmoniezaal balavonden georganiseerd. Elke
vereniging had per jaar recht op twee gemeentelijke vergunningen. Het
was geen vetpot en de "entreezitters" raakten een keer geheel van slag
toen de vader van een der leden zomaar vijfentwintig gulden in de kas
stopte. In de aanvangsjaren werd ook een eigen carnavalskrant uitgege-
yen die voor twee kwartjes deur aan deur verkocht werd. Het waren
echter druppels op een gloeiende plaat.

Een van de problemen waar het Rijckholtse earnaval mee worstelde, was
dat men voor de carnavalszittingen niet over een eigen blaaskapel be-
schikte. Hier speelde het toeval de Sjnuffelere in de kaart. De Blauwe
Harmonic van Wolder wilde graag het carnaval binnen haar eigen vereni-
ging introduceren. Met organisator Lowieke van Vlodrop werd overeen-
gekomen, dat de Sjnuffelere hen, mede door de aanwezigheid en hulp
vanuit Rijckholt, met carnavalsavonden zouden helpen. Hun blaaskapel
zou dan de carnavalsavonden in Rijckholt opluisteren. Een deal die nog
jarenlang werkte.
Jammer genoeg kwam aanvankelijk geen echte samenwerking met de
Gronsveldse carnavalsvereniging "de Zwjeitlanceers" van de grond. Wel
organiseerden ze samen de carnavalsoptochten. Pas begin jaren negentig
verliep de samenwerking beter met het gezamenlijk organiseren van "de
Hierenzitting".

Groei zet gestaag door

Rijckholt kreeg ook dansmariekes. Maria Klinkenberg en Marie-Louise
Loyens waren de eersten. Er werd een choreografie geschreven op de
melodic van de evergreen "Valencia" en tot veler enthousiasme gingen
de beentjes hoog. Behalve de jaarlijkse prinsenzitting was er ook een
zitting geheel verzorgd door Rijckholtse artiesten, waarbij het "Rijckholts
buutekampioenschap" de inzet vormde. In de buut kwamen o.a. Nico
Hartman, Zjef Houben en Zjel Curfs, terwijl het muzikaal gedeelte werd
verzorgd door de gebroeders Willy en Nico Dormans. Jarenlang werd er
kort voor carnaval een voetbalwedstrijd tussen de Raad van Elf en
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getrouwde Rijckholtse mannen gehouden. Ludieke scheidsrechters als
Haj Goessens (van Nelia) en Theo HesseIs zorgden voor veel humor,
maar konden niet voorkomen dat er nog wel eens "puutsje gelap" werd.
Jammer genoeg is deze traditie verdwenen.
Beter ging het met de carnavalsoptochten. Deze werden steeds mooier
en professioneler en kregen stilaan faam buiten Gronsveld en Rijckholt.

Vanuit Vise kwam elk jaar een delegatie, onder leiding van notaris Burry,
om in Rijckholt en incidenteel ook in Eijsden en Gronsveld, wagens te
huren voor halfvasten. Na het traditioneel ledigen van een fles cognac,
werden de wagens "gekeurd en gekocht". De prinsenwagen van
Rijckholt was daarbij "vaste prik". Schrijver dezes werd bij tijd en wijle
door gemeentelijke commissies en het Comite des Fetes de Vise ge-
vraagd, om aan te geven hoe het carnaval in Rijckholt en Limburg werd
gevierd en hoe de organisatiestructuren waren. Hij kreeg hiervoor de

Oud-Pnnsen bij gelegenheid van het 22-jarige bestaan van de Sjnuffelere.
Zittend v.I.n.r. 1 Jean Bronckers 2 Fon Klinkenberg 3 Bertie Houben 4 Jan
Aarts 5 Jef Dassen 6 Chief Macheels Staand v.I.n.r.: 7 Robert Doyen 8
Frans HesseIs 9 Wiel de Wit 10 Louis Klinkenberg 11 Jo Engels 12 Martin
Schnjnemaekers 13 Piet Goessens 14 Michel Aarts 15 Giel Hessels 16
Wiel Serpenti.
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Stadsmedaille van de gemeente Vise uitgereikt. Maar het huren van
wagens was daarna plots afgelopen, omdat men nu in Vise kennelijk de
wijsheid in pacht had.

Het schortte in Rijckholt gedurende de vierenveertig jaar allerminst aan
(leuke) initiatieven. Enkele daarvan zijn:
In 1991 richtte Jo Smeets, lid van de Raad van Elf, "t zaot

hermenieke" "Beume en Blaoze" op. Hoewel dit muziekgezelschap
feitelijk losstaat van de carnavalsvereniging is er wel een hechte samen-
werking.
Na de officiele opening van het carnaval met een Hoogmis, meestal

gecelebreerd door Prins Louis I, wordt het "Verke" aan de gevel van de
hoftempel opgehangen, een idee van Wiel Serpenti.
Het oprichten van de "club van Ill", door de oud-prinsen met als doel

elk jaar geld voor "de Sjnuffelere" bij elkaar te brengen. Zij schonk o.a.
een vaandel bij het 22-jarig jubileum en een originele ceremoniestok bij
het 33-jarig jubileum..

De Prinsengalerij van Rijckholt:
1963 Louis (Klinkenberg)
1964 Fons (Naus) I
1965 Michel (Aarts) I
1966 Frans (Hesse's) I
1967 Martin (Schrijnemaekers) I
1968 Jean (Bronckers) I
1969 Giel (Hessels) I
1970 Chiel (Macheels) I
1971 Jef (Dassen) I
1972 Robert (Doyen) I
1973 Wiel (de Wit) I
1974 Bert (Houben) I
1975 Jo (Engels) I
1976 Piet (Goessens) I
1977 Wiel (Serpenti) II
1978 Fon (Klinkenberg) I
1979 Jan (Aarts) I
1980 Guy (Prikken) I
1981 Ton (Schrijnemaekers) I
1982 Leon (Custers) I
1983 Loe (Naus) I
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1984 Arno (Martens) I
1985 Roger (Bastin) I
1986 Bert (Houben) II
1987 Pierre (Rompelberg) I
1988 John (Serpenti ) I
1989 Huub (Sijstermans) I
1990 Jo (de Wit) II
1991/1992 Jo (Gielissen) II *
1993 Jos (Bastin) I
1994 Wil (Stal) I
1995 Marco (Delonge) I
1996 Math (Doyen) I
1997 Paul (Mullenders) I
1998 Maurice (Naus) I
1999 Richard (Sibels) I
2000 Michel (Hessels) II
* i.v.m. de golfoorlog was er in 1991 geen
Gielissen ook in 1992 Prins Carnaval.

De huidige Raad van Elf van "de Sjnuffelere" bestaat uit: Michel Hes-
sels (prins), Frans Dekkers, Marco Delonge, Roel Derwig, Math Doyen,
Bert Houben, Paul Mullenders, Maurice Naus, John Ponse, Richard
Sibels, Mathieu van de Weerdt, Jo de Wit. Reserves zijn: Rob Dupont,
Gerard van Winssen en Guido van Wissen.

Pierre Frambach

carnavalsviering en bleef Jo

Het ophangen van het
"verke" bij de opening van
het camaval is in Rijckholt
inmiddels traditie. Het
"verke" nam in de loop der
jaren vaker een andere
vorm aan. Op de foto is
Miss Piggy het "lijdend"
voorwerp.
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Hoe Gronsveld graafschap werd (II)

Gronsveld wordt graafschap (1586)

Na de verheffing van Dirk van Bronckhorst Batenburg tot `freyherr des
heiligen reichs' in 1498 ondernamen zijn achterkleinzonen Johan en Joost
een poging hoger op de maatschappelijke ladder te komen door
verwerving van de titel 'grad". Weliswaar is dit feit uit de literatuur over
de Gronsveldse geschiedenis bekend, maar de verschillende schrijvers
blijven vaag over het precieze tijdstip waarop dit plaatsvond. Ook heeft
men wel gedacht dat of Joost of Johan deze waardigheid kreeg. Inmid-
dels zijn er wet twee teksten van bekend, een in afschrift in het archief
van de graven van Torring-Jettenbach te Miinchen (de latere heren van
Gronsveld) en een in het dossier dat over deze zaak is aangelegd in de
keizerlijke kanselarij, waarvan het archief thans berust in het Haus-,
Hof- und Staatsarchiv te Wenen. Met name deze Weense stukken wer-
pen het meeste licht op de verwerving van de graventitel, omdat daarbij
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Keizer Rudolf 11 (1576-1611)
Foto: J. Bonnet, Maastricht

ook het daartoe strekkende verzoekschrift met bijlagen bewaard is
gebleven.
Het verzoekschrift ging uit van Johan en Joost gezamenlijk en werd
ingediend bij de kanselarij van keizer Rudolf II (1576-1611), die zijn vaste
residentie had in Praag. De twee broers betoogden dat zij behoorden tot
een `uralten stamme', waarvan verschillende leden zich zeer verdienste-
lijk hadden gemaakt jegens de keizer en het rijk. Het stamgoed
Bronckhorst had de status van bannerheerlijkheid, maar was ook tot
graafschap verheven. Tweehonderd jaar eerder was Batenburg door
huwelijk aan de familie Van Bronckhorst gekomen en vanaf die tijd
voerden de Van Bronckhorsten ook de naam en het wapen der Baten-
burgers. Door het kinderloos overlijden van Joost van Bronckhorst
Batenburg als heer van Bronckhorst en de vererving van diens bezit aan
een vreemd geslacht, waren nu Johan en Joost van Bronckhorst Baten-
burg in Gronsveld en Rimburg 'die eltiste wappentrager desselben
graflichen stammens' geworden. Met andere woorden, omdat de
Gelderse familietak was uitgestorven leefde deze alleen nog maar voort
in de Gronsveldse/Rimburgse lijn. Overigens, ook zonder graventitel
hadden de beide broers zich altijd at gedragen volgens de grafelijke stand
en waardigheid. Vooreerst kon Joost daarbij wijzen op zijn huwelijk met
Anna, dochter van graaf Johan van Oost-Friesland en kleinkind van
rooms-koning Maximiliaan. Zijn zwager was kort daarvoor toegelaten als
ridder van het Gulden Vlies, de hoogste adellijke onderscheiding in de
Nederlanden. Verder gaf ook het bezit van Gronsveld aanleiding tot dit
grafelijk gedrag. Het was immers sedert onheuglijke tijden een `zonnel-
een', (van niemand dan van God en de zon `afhankelijk'), in 1498 door
wijlen rooms-koning Maximiliaan tot vrije heerlijkheid verheven en voor-
zien van alle gebruikelijke rechten en vrijheden. In het bijzonder werd de
aandacht gevestigd op het aloude recht gouden en zilveren munten te
mogen slaan. De broers wezen verder op de voortdurende trouw van hun
familie aan het rooms-katholieke geloof en de koningen en keizers uit het
Habsburgse huis. Al deze zaken zouden zij graag 'in optima forma' in een
gravendiploma zien opgenomen.

Het valt bij de aanvraag op dat aan de status van Gronsveld als rijks-
heerlijkheid weliswaar gewicht werd toegekend, maar dat het prestige
van de familie Van Bronckhorst Batenburg aanzienlijk meer nadruk
kreeg. Verder spreekt het voor zich dat de twee broers hun zaak zo
gunstig mogelijk bij keizer Rudolf voorstelden. Toch moeten daarbij wel
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enkele kanttekeningen worden gemaakt. De Van Bronckhorsten waren
zeker van oude adel, maar het was hoogst twijfelachtig of hun stamgoed,
de bannerheerlijkheid Bronckhorst, ook tot graafschap was verheven. De
laatste telg van de familie in het bezit van de bannerheerlijkhcid, Jodst
van Bronckhorst Batenburg, had zich weliswaar `graar genoemd, maar
bewijzen die recht gaven op het voeren van deze titel, ontbraken. Zoals
we reeds gezien hebben deed zijn weduwe juist grote moeite om aan te
torten dat Bronckhorst geen graafschap was!

Munt van Johan 11 van Bronckhorst (1589-1617). Doorlopend randschrift op
kop- en muntzijde:
10(hann)ES. COMES. D(e). BRONCHORST. ET IN. GRONVELT. BAR°.
D(e). BATO(burg). ET R(imburg): Johannes graaf van Bronckhorst en van
Gronsvelt, baron/vnj nheer van Batenburg en Rimburg.

(Afbeelding naar tekeningen bij M.J.Wolters, Recherches sur l'ancien comte
de Gronsveld, 1854)

De uitdrukkelijke vermelding van het muntrecht had goede redenen. Het
gold als een typisch privilege van landsvorsten en hoge adel. Bij de
beweerde ouderdom van het Gronsveldse muntrecht kunnen echter
vraagtekens worden geplaatst. De oudste Gronsveldse munten zijn
geslagen door Dirk van Bronckhorst Batenburg tussen 1444 en
1450.Vroegere exemplaren zijn niet bekend. Het lijkt zelfs niet onaanne-
melijk dat de muntslag in Gronsveld pas door Dirk tot stand kwam als
uitvloeisel van het wel oude muntrecht van de heren van Batenburg.
Maar het was zeker niet alleen omwille van het prestige dat de munt zo
nadrukkelijk naar voren werd geschoven. In de jaren vijftig van de
zestiende eeuw waren op de rijksdag maatregelen getroffen tegen een
aantal kleine muntheren die een kwalitatief slechte munt sloegen. Daar-
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toe werd ook de Gronsveldse munt gerekend. In 1568 was zelfs het
gebruik van deze munten in het bisdom Luik verboden en in 1577 en 1578
in de Nederlanden. Er was dus alle belang bij de lucratieve muntslag, die
een slechte reputatie had gekregen, veilig te stellen. Een keizerlijke
bevestiging, min of meer terloops, in een gravendiploma, leek een mooie
oplossing voor dit probleem.
De beweerde trouw aan het katholicisme en de vorsten van het
Habsburgse huis doet ook de wenkbrauwen fronsen. Johan I van
Bronckhorst Batenburg, grootvader van de aanvragers, was dan mis-
schien wel niet tot het protestantisme overgegaan, hij stond toch ook niet
als rechtzinnig katholiek te bock. Hun moeder, Agnes van Bylandt, was
(in die tijd) een aanhangster van het calvinisme en zelf had Joost Willem
van Oranje gesteund in diens strijd tegen Philips II.
Kortom, bij een kritische beschouwing, valt er heel wat af te dingen op
de redenen die de verlening van de graventitel moesten rechtvaardigen.
Sommige historici vragen zich dan ook af hoe de gebroeders van
Bronckhorst Batenburg dit toch wisten te bereiken. Dat het gebeurde,
zoals wel is verondersteld, als een soort vergoeding voor de schade die
Gronsveld in 1579 bij het beleg van Maastricht door Spaanse troepen had
opgelopen, blijkt nergens. Het is onwaarschijnlijk dat keizer Rudolf zich
persoonlijk met de verlening van de graventitel heeft beziggehouden. Het
is bekend dat zijn interesse meer uitging naar kunst en occultisme dan
naar vervelende bestuurszaken. Die liet hij over aan zijn voornamelijk
Tsjechische adviseurs, voor het grootste deel katholieke edelen, die net
als Rudolf weinig fanatiek in geloofszaken waren. Voor beoordeling van
het verzoek van de gebroeders Van Bronckhorst Batenburg zal dat niet
ongunstig zijn geweest. Er zijn in ieder geval geen aanwijzingen dat men
in het verre Praag ook een serieus onderzoek naar de achtergronden van
de aanvraag heeft ingesteld. Dat blijkt ook wel uit de uiteindelijke tekst
van het gravendiploma, waarin hele passages uit het verzoekschrift bijna
woordelijk werden overgenomen. Meer interesse zal hebben bestaan
voor de 1500 gulden die aan leges (en daarenboven misschien ook nog
steekpenningen) konden worden geInd.
Op 29 september 1586 tekende keizer Rudolf het document en vervol-
gens werd er een mooie oorkonde, in het Latijn, geschreven op perka-
ment, vervaardigd. Voortaan mochten Joost en Johan van Bronckhorst
Batenburg en hun nakomelingen zich tooien met de titel `rijksgraar en
genoten zij alle rechten (inclusief het muntrecht) die daarmee verbonden
waren.
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Betekenis van de graventitel.

Wat heeft de graventitel your de heren van Gronsveld uiteindelijk bete-
kend? Voor Joost van Bronckhorst Batenburg weinig. Hij sneuvelde,
kinderloos, reeds drie jaar later, in 1589, bij het beleg van het stadje
Wachtendonck ten oosten van Venlo. Zijn broer Johan (overleden in
1617) en diens kinderen en kleinkinderen hebben echter zeker voordeel
gehad van hun nieuwe status. Ongetwijfeld heeft de graventitel de
militaire carrieres van Justus-Maximiliaan (heer van Gronsveld van 1617-
1662) en Johan-Frans van Bronckhorst Batenburg (heer van Gronsveld
van 1662-1719) gunstig beInvloed. Beiden brachten het tot veldmaar-
schalk in keizerlijke dienst. Opmerkelijk is dat waarschijnlijk al in de
eerste helft van de zeventiende eeuw het gravendiploma op perkament
verloren is gegaan, misschien als gevolg van oorlogshandelingen. In 1653
vroeg Justus-Maximiliaan van Bronckhorst Batenburg immers in Wenen
een gewaarmerkt afschrift van de tekst, die hij toen kennelijk niet meer
ter beschikking had.
De politieke betekenis van de status van graafschap moet niet worden
overschat. De graaf had weliswaar een zetel in de gravenbank op de
rijksdag van het Duitse Rijk, maar de feitelijke invloed daarvan was
gering. Veel meer betekenden de eer en het aanzien. Na het uitsterven
van de familie Van Bronckhorst Batenburg begin achttiende eeuw ver-
erfde met Gronsveld die eer aan de Beierse graven Von Torring-
Jettenbach, een geslacht behorend tot de hoogste Zuid-Duitse adel. Toch
wordt niet zonder reden in een enkele jaren geleden gepubliceerde
geschiedenis van deze familie gezegd dat in 1747 Maximiliaan-Emmanuel
de eerste Von Torring-Jettenbach was die vanwege Gronsveld in de
`doorluchtige kring van rijksgraven' werd opgenomen. De inlijving van
het graafschap bij Frankrijk in 1796 maakte vervolgens een einde aan de
zelfstandigheid van het kleine vorstendom.

Jacques van Rensch
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Ich sjrief mich

Bronckhorst

Aangezien de adellijke familie Van Bronckhorst in 1923 is uitgestorven,
kan van verwantschap geen sprake zijn. De naam is afgeleid van het
plaatsje Bronckhorst in Gelderland. Overigens stond in deze plaats wel
het stamslot van de familie Van Bronckhorst die tot 1719 over het graaf-
schap Gronsveld regeerde.

Castermans

De naam Castermans behoort tot de groep familienamen die naar een
gehucht of buurtschap in Limburg verwijzen. Hij is afgeleid van Caestert,
een deel van het kerkdorp Eijsden, van Castert (Hunsel) of van Caester
bij Ternaaien. Verwante namen zijn: Casterman, Castermane, Castermant
en Castreman(ne).

Vleivorm op -in van de voornaam Nicolaas. Verwante namen zijn onder
andere: Collaris, Colson, Kollen en Colis.

Creuwels

Een beroepsnaam of een huisnaam. In verband staand met het Middel-
nederlandse "crauwel" dat drietand of kromme gaffe! betekent. Ver-
wante namen zijn onderandere: Krouwel, Kreu(w)el, Kruyels, Krohle,
Kroell en Kroell.

Debey

De naam Debey (verwante namen Debie, De Bie, Debye, De Bij en
Beyen) komt van een uithangbord met de afbeelding van dit insect, een
symbool van werkzaamheid, zin voor regelmaat, orde en vlijt. De naam
kan ook duiden op het beroep van bijenhouder of imker. Een derde
mogelijkheid is dat de familie haar naam ontleent aan het gehucht By bij
Charneux (B).
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Derx/Diederen

Afgeleid van de voornaam Theodoric, machtig onder het yolk. Van qeze
voornaam bestaan vele varianten: Diederik, Dirk, Derk, Dietrich (Wits)
en Thierry (Frans). Dientengevolge bestaan er ook tal van familienamen
die hiervan zijn afgeleid. Een paar voorbeelden: Derks, Diederen, Di rx,
Didden, Didderen, Ticz, Dyks en Dyck(e).

Dodemont

Dodemont is een samentrekking van d'Houdement (van Houdemont).
Houdement is een plaats in het Franse departement Meurthe et Moselle.
De van oorsprong Franse familie vestigde zich in 1575 in Vise. Verwante
namen: Dodemont, D'Odernont, Dodimont en Daudemont.

Van Dooren

Afgeleid van de verspreide plaatsnaam Doorn, bijv. in de provincie
Utrecht. Verwante namen : Van Doom, Doorn(e), Van den Doom,
Vandendore, Verdoren en Van Dor.

Mann ens

Afgeleid van een van de vele Germaanse namen die met "man" begin-
nen, zoals Manno. Verwante namen zijn: Manning, Manin, Mennens en
Mannincks.

Miessen (Meessen)

De naam Miessen (Meessen) hebben we te danken aan een oude roep-
vorm van Bartholomeus: Mees of Meeuwis. Verwante namen zijn:
Meeuwsen, Mevis, Mevissen en Mewis, Maussen en Mosen. De
Eijsdense familie Miessen stamt af van Georgius Miessen, geboren in
1683 in Richterich (D).

Mommers

Van "mombaer": voogd, zaakgelastigde. Het was degene die na de dood
van de ouders als verzorger van de wezen optrad.
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Mulkens

Van de plaatsnaam Mulken onder Tongeren. Verwante naam: Van Mul-
ken.

Naus

Afgeleid van Nauwens of Nauts, een vleinaam voor Arnoud. Verwante
namen zijn: Nauws, Nouws en Nous.

Nijssen/Nijsten

Afgeleid van Nijst, koosvorm (vleinaam) van Dionysius, de eerste bis-
schop van Parijs. De Waalse vorm is Nizet. Verwante namen zijn: Nies,
Niessen Niesten, Neihsen, Niezen en Nisenne.

Notermans

Een beroepsbijnaam van de landbouwer: de noter. Verwante namen zijn:,
Notterman(s), Nouterman en Nattermann

Stal

Twee mogelijkheden: I. Variant van de beroepsnaam "staal":
staalbewerker of staalhandelaar. 2. Beroepsnaam voor de stalknecht.
Verwante naam: Stals.

Steeghs/Versteeg

Deze familienamen zijn afgeleid van de woonplaats van de naamgever.
Hij woonde namelijk in (aan) een steeg. Ook namen als Van Wegen,
Weghen en Wegman, zijn hieraan verwant. Andere verwante namen zijn:
Steegh, Steegmans, Stegehuis, Stegeman en Tersteeg.

Steyns

Drie mogelijkheden: 1. Afgeleid van de Germaanse voornaam Staino. 2.
Verwijzend naar een woning, een stenen huis, dat in de Middeleeuwen,
vooral op het platteland, nauwelijks bestond. 3. Een verkorte vorm van
Constantijn. Verwante namen zijn: Steins, Stins, Stienen, Steiens.
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Struyken

Twee mogelijkheden: 1. Afgeleid van de oude Nederlandse mans-
voornaam Struuk. 2. Afgeleid van het Middel-Nederlandse "struuc":
struik, boomstronk. Bijnaam naar de kleine gestalte. Vgl.: hij is maar een
struik hoog. Verwante namen zijn: Struik, Struyk, Struiken, Struk, Strok,
Stroucken en Stroecks.

Thijssen

Van Mathias, de apostel. Verwante namen zijn: Matthijsse, Thiessen(s),
Thissen en Thijssens.

Thimister

Afgeleid van de plaatsnaam Thimister. in de regio Verviers.

Timmers
Dit is een atleiding van de bekende beroepsnaam timmerman. De Duitse
variant is Zimmermann en de Franse Charpentier. Verwante namen zijn:
Tummers, Timers en Tommers.

Gilles Jaspars
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Elise Schrijnemakers De Borger

Arnoldus Hubertus Spauwen (Hubert) werd geboren in Eijsden (Breust)
op 24 mei 1876. Zijn middelbaar onderwijs (Humaniora) genoot hij op het
college Saint Hadelin te Vise. Nog maar 18 jaar oud voltooide hij zijn
studie met een eervolle onderscheiding. Zijn dagelijkse gang naar Vise
maakte hij te paard, zowel in de zomer als in de winter. Zijn liefde voor
paarden had hij van thuis, zijn voorouders van zowel vaders- als moe-
derskant waren paardenhandelaren. Zijn vader reisde daarvoor vaak
naar Oost-Europa tot zelfs in Rusland. Hun afzetgebied was vooral
Belgie. De handel bracht uiteraard veel bezoek aan huis met zich mee.
Daarom hidden ze er thuis ook nog een uitspanning (cafe-herberg) op
na. Verder hadden ze een gemengd boerenbedrijf waardoor ze voor de
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1896. Hubert, de burgemeester in spe, met zijn broer Jozef.

verzorging van de paarden voor stro, voer en stalling niet van anderen
afhankelijk waren. Ook hadden ze thuis in de oogstmaanden een verza-
melplaats voor fruit (er was toen nog geen veiling) waar teler en opkoper
elkaar ontmoetten. Men kan zich voorstellen dat deze bedrijvige omge-
ving waarin Hubert opgroeide de basis was voor zijn latere activiteiten.
Na het eindexamen in Vise stuurde zijn vader hem naar Engeland om
daar de mogelijkheden om handel te drijven te onderzoeken. Veel con-
creets is daar niet uit voortgekomen. Het positieve resultaat voor Hubert
was vooral de opgedane kennis van de Engelse taal die hem later goed
van pas zou komen.
Rond 1900 maakte Hubert kennis met een fris Gronsvelds meisje, Elise,
dochter van Hubert Schrijnemakers "van 't geld", een bijnaam verkregen
door zijn functie van gemeenteontvanger. Zoals in die tijd niet ongewoon,
werd door de Gronsveldse jonkheid (ongehuwde jongemannen) onvrien-
delijk gereageerd: wat permitteerde die vreemde, en dan ook nog uit
Eijsden, zich wel? Maar Hubert liet zich niet afschrikken. De kennisma-
180

king werd voortgezet en resulteerde in een huwelijk dat op 14 mei 1904
gevierd werd in haar ouderlijk huis (thans Rijksweg 65). In datzelfde jaar
werd Hubert door de gouverneur van Limburg, jonkheer Ruys de
Beerenbrouck, gevraagd om handelsagent te worden van de Zuid-Neder-
landse Zuivelbond, een cooperatie afgekort als ZNZ. Het lag in de
bedoeling de gezamenlijke boter- en kaasproductie van de aangesloten
fabrikanten voornamelijk in het buitenland te gaan afzetten. Aan deze
functie was geen salaris of onkostenvergoeding verbonden. We! zou
Hubert een commissie ontvangen van een kwart procent van de omzet.
Een geringe commissie, te meer daar hij ook nog aansprakelijk was bij
eventuele wanbetaling. Ondanks dit op het eerste gezicht weinig aantrek-
kelijke voorstel, ging hij vol zelfvertrouwen toch akkoord. Jets waarvan
hij geen spijt zou krijgen. Na zijn aanstelling realiseerde hij zich dat er om
succes te hebben twee dingen geregeld moesten worden. De aanvoer
van boter in Limburg moest op een plaats geconcentreerd worden en er
moesten snelle contacten komen tussen afnemers en de nieuwe organi
satie. Snelle contacten waren alleen mogelijk via de telefoon, die er in
Gronsveld nog niet was. Maastricht was wel aangesloten op het tele-
foonnet en Hubert onderzocht de mogelijkheid om aangesloten te worden

1890. Eijsden. De familie Spauwen-Kleinjans. Zittend: Annie, Arnold (vader),
Anna Kleinjans (moeder), Jozef. Staand: Victor, Hubert.
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De kinderen van Hubert en Elise. V.I.n.r: Fien, Ber, Arnold, Zjef, Victor, Lily,
George.

op het Maastrichtse net. De kosten hiervoor kwamen echter voor reke-
ning van de aanvrager. Hubert wist de gebroeders Regout in Rijckholt,
die als fabrikanten van aardewerk voor het zelfde probleem stonden, mee
te krijgen om de kosten (fl. 5.600,-) te delen, een gigantische investering.
Verder wist hij te bewerkstelligen dat er bij het station in Maastricht een
magazijn kwam waar de boter verzameld werd. Via die directe
spoorwegaansluiting werd de boter geexporteerd, vooral naar Belgie. Zo
ontstond de botermijn in Maastricht. In 1913 werd Hubert door de Gou-
verneur gevraagd zich als kandidaat-burgemeester voor Gronsveld
beschikbaar te stellen. Na zijn benoeming die snel volgde, wijdde hij zich
28 jaar met niet aflatende ijver aan deze taak. Een van zijn eerste grote
plannen was de drooglegging van "t Brook", een moerassig gebied van
ruim 50 hectare gelegen in de uiterwaarden van de Maas tussen het
station en Broekstraat. Er was meteen veel kritiek op zijn plan. De
gemeenteraad vond het veel te duur, maar ook vanuit de bevolking was
er veel kritiek omdat men vond dat "t Brook" eigendom van de gemeen-
schap en niet van de gemeente was. Ondanks alle bezwaren en zelfs
ingezonden stukken in de regionale kranten zette Hubert door. Het lukte
182

1920. "Aachter ien de sjtraot". V.I.n.r: George (op het muurtje van hun tuin
Fien, Victor, Hubert, Lily, meester Claessens, Arnold, Zjef, Elise.

1920. De lam/lie op stap. Rechts: Bert/en Reintjens.
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Hebt g1j al gesternd ?
Mannen en ,Vrouwen van Maastricht,

too gij nog Wet pestered hebt, beast ir dan,
tot 5 uur zijn de stentbureau's geopend.

Siena eon van de Katholielte Listen en
wei den bovensie.

OVIICIENIEU

EDIT HISTORISCH FEM.
At een Mt van hisLorische beteekonit:,:

k.unnen wij Itier mede:leelen, dat j.l. Za-
terdag 15 Mei voor 't mIrst .Nederlanth;ehe
vrottwen tot de stembus Werd4M toegelaten
en wel to GlIONSVELD bj Maastricht
waar de verkiezing V002" den gemeenteraad
Oasts had.

De eerste Nederlands:ehe vrouw, die ge-
sleind /weft, is MEVR. SPALWEN, echtge-
'loot° van den burgemeester tiler gemeen-
Le,

hem de gemeenteraad over te halen om zijn plannen te steunen. De
uitvoering zou immers veel werk opleveren voor de werklozen van
Gronsveld en aangezien de kosten voornamelijk uit lonen bestonden,
zouden die ten goede komen aan de bevolking van Gronsveld. Met schop
en kruiwagen ging men aan het werk. Er werden door het hele Broek
tientallen kanaaltjes gegraven die het water via de bestaande beck de
Zeep naar de Maas voerden. Het plan werkte. Het gebied werd minder
drassig. De Canadese populieren "Kannedasse" werden gerooid en van
de opbrengst van het hout werden fruitbomen aangeplant. "t Brook"
kreeg meerwaarde: fruitbomen, beter gras en vooral bouwkavels.
Zijn vrouw Elise had overigens ook al eens de krant gehaald. Op 15 mei
1920 werden in Gronsveld gemeenteraadsverkiezingen gehouden waarbij
voor het eerst vrouwen stemrecht hadden. Elise Spauwen werd de eerste
vrouw in Nederland die haar stem uitbracht.
Als handelsagent van de ZNZ, een functie die Hubert combineerde met
het burgemeesterschap, kende hij het systeem van de cooperatieve
vereniging door en door. Hoewel er in Gronsveld al een particuliere
fruitveiling bestond, wist hij genoeg telers te interesseren voor de oprich-
ting.van een cooperatieve fruitveiling waarbij de aangesloten leden
mede-eigenaar zouden worden en dus meer invloed kregen op de gang

1921. "De Borger" in zijn luxe Opel (kenteken P 176) voor de Lourdesgrot op
de binnenplaats van zijn woning, thans Van Wel. De grot is er nog. V.1.n.r:
Hubert, Elise, pater Kruijen (neef van Elise), George, Lily, Victor.
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1922. De familie Spauwen.

van zaken. In 1927 werd het eerste veilinggebouw neergezet midden op
het plein bij het station.
Er volgde een bloeiperiode die duurde tot het einde van de 20e eeuw.
Hubert Spauwen bleef voorzitter tot zijn dood.
Burgemeester Spauwen was overigens een streng baasje. Het was
natuurlijk ook een tijd waarin de baas het voor het zeggen had al waren
daar niet alle onderdanen gelukkig mee. De naleving van de gemeente-
lijke verordeningen hield hij nauwgezet in de gaten. Zo was de water-
afvoer van huizen en erven door de open goot langs de weg (de got) op
zaterdag na zes uur streng verboden. Op zondag diende "de got" schoon
te zijn. Ook moesten alle heggen (vooral meidoorn) in ieder geval een
keer per jaar voor een bepaalde datum gesnoeid zijn. Huisafval mocht
zaterdags na twaalf uur niet meer gestort worden. De stortplaatsen (o.a.
de Holegracht) waren dan afgesloten. Deze en andere zaken werden
door veldwachter Hendriks zonder aanziens des persoons streng gecon-
troleerd.
De eerste wereldoorlog was voor het gezin Spauwen-Schrijnemakers een
zware tijd. Elise, pas bevallen van haar vijfde kind, Lily, had haar handen

vol aan de verzorging van haar gezin. Daarnaast moest zij haar man
bijstaan bij de opvang, de administratie en het onderbrengen van
Belgisehe vluchtelingen. Dat ze beiden Frans en Waals spraken was
hierbij een groot voordeel. Na de oorlog kreeg Hubert als blijk van
waardering een koninklijke onderscheiding van koning Albert van Belgie.
In 1931 kreeg Hubert van de toenmalige gouverneur, baron Van Hoven
tot Westerflier, het verzoek zich beschikbaar te stellen als burgemeester
van Venlo, hetgeen een flinke promotie betekende. Toch ging hij niet op
het verzoek in omdat zijn vrouw teveel gehecht was aan Gronsveld.
Daarbij kwam nog dat hij zijn intussen goed betalende functie bij de
botermijn zou moeten opgeven. Later werd hij nog benaderd om ook het
burgemeesterschap van Rijckholt op zich te nemen. Dit nam hij aan
onder twee voorwaarden. Ten eerste voor maximaal vijf jaar en ten
tweede, na vier jaar moest de bevolking van Rijckholt zich kunnen uit-
spreken voor of tegen inlijving bij Gronsveld. En weer kreeg hij zijn zin.
De agenda van de burgemeester werd steeds voller. Reeds in de jaren
twintig was hij aangesteld als commissaris van de Trichtse Bank en had
hij zitting in de Raad van Beroep. Ook het sociale en culturele leven kon
op zijn medewerking rekenen. Van 1917 tot 1938 was hij president van
de harmonie van Gronsveld. In die hoedanigheid bezocht hij vrijwel elke
repetitie. Hij stond er op dat bij afwezigheid van leden op die repetitie

1925. Op de Maas bij KObbes.
V.1.n.r: Fien, Kittie Reintjens, KObes,
George, ?, ?, Ber Reintjens, Lily.
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1931. "Groete Broonk". "De Borger"tracteert de harmonie en schuttenj.

steeds werd geInformeerd waarom betrokkenen niet waren komen
opdagen. In het gedenkboek bij het 100-jarig bestaan in 1935 doet hij een
oproep aan de inwoners van Gronsveld hun harmonie te waarderen als
een kostbaar bezit dat goede burgerzin en saamhorigheidsgevoel aan-
kweekt. Als nieuw bestuurslid had hij gezien dat de leden van de harmo-
nic in de processie bij een rustaltaar het dichtstbijgelegen cafe binnen-
schoten. Hubert keurde dit af maar als compensatie nodigde hij alle leden
uit om na de processie bij hem aan huis wat te komen drinken. Bij de
eerstvolgende Grote Bronk vond men het vanzelfsprekend dat de schut-
terij vanwege haar verbondenheid met de harmonic zich ook uitgenodigd
voelde. Zo ontstond een mooie gewoonte die tot Huberts dood in ere
werd gehouden.
Het lidmaatschap van het kerkbestuur had hij niet kunnen weigeren. Ook
hier liet Hubert niet met zich sollen. De pastoor wilde per se dat de
lagere school (die gemeente-eigendom was) onder regie van de kerk
kwam. De burgemeester niet toe omdat het een openbare school
was. Zelfs de toenmalige bisschop Schrijnen kon hem niet op andere
gedachten brengen.
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13 juni 1940. De inkleding van Lily. V.1.n.r: Victor, Elise, Lily, ?, Ber, ?.

24 augustus 1940. De familie voor het laatst compleet, op de bruiloft van Zjef.
Staand: kapelaan Victor, George, Bet-, Fien, Zjef, pater Arnold S.J. Zittend:
Elise, Lily, Hubert.

189



Burgemeester Spauwen werkte hard voor zijn onderdanen maar eiste
ook veel van hen. Werkloosheid, in de jaren dertig een groot pro1 leem,
wilde hij niet accepteren. Wie zich als werkloos bij de gemeente an-
diende om steun, kon op zijn volledige aandacht rekenen. Hij beide en
bezocht relaties in fabrieken in de omgeving, zoals Sphinx, Ceramique en
Mosa. Als hij geen werk vond, werden de werklozen zolang te werk
gesteld bij de gemeente. Dat was kiezelwinning of onderhoud van grind-
wegen (botten). Niks voor niks vond hij. De vergoeding was afhankelijk
van de productie. Een harde maatregel maar er werd rekening gehouden
met de fysieke gesteldheid van de desbetreffende persoon. Dat dorps-
genoten die steun ontvingen 's nachts gingen smokkelen, was hem een
doom in het oog. Daarom zijn stelling: wie overdag werkt, is te moe om
's nachts te gaan smokkelen. Begrijpelijk dat er van tijd tot tijd bij huize
Spauwen een ruit sneuvelde. Natuurlijk vermoedde de burgemeester
meestal wel uit welke hoek de wind waaide hetgeen de verstandhouding
met de vermeende daders geen goed deed. Ledigheid kon hij niet aan-
vaarden. Ook in zijn eigen familie wist men daarover mee te praten.
"Regelmaat en inzet" was zijn credo. Uitslapen was er niet bij. Elke
morgen allemaal naar de vroegmis en daarna samen aan het ontbijt. Aan
tafel vroeg hij iedereen naar diens plannen voor die dag. Voor diegenen
die geen duidelijke plannen hadden, had hij wel het een en ander te doen.
Aan vakantie had Hubert geen behoefte. Wel maakte hij op zondag lange
wandelingen richting Eckelrade en Honthem waarbij hij en passant
controleerde of zijn kantonniers hun werkzaamheden correct hadden
uitgevoerd en hij noteerde waarover hij niet tevreden was. Hij had er
goed de wind onder. Toen zijn kantonnier Zjeng Dautzenberg op een hete
dag tijdens zijn werk een ijsje had gekocht en de burgemeester de straat
in zag fietsen, wist hij niks beter te doen dan het ijsje in een keer in zijn
mond te steken en door te slikken.
Bij zijn 25-jarig jubileum als burgemeester werd aangetekend dat hij in al
die jaren als burgemeester nooit een cent aan verblijfs- of reiskosten had
gedeclareerd. Met gemeenschapsgeld moet je zuinig zijn, vond hij. Bij zijn
afscheid als burgemeester liet hij de gemeente vrij van schulden achter.
In het voorjaar was Hubert in zijn vrije tijd altijd bezig met zijn broei-
bakken. Ook hield hij bijen en verzorgde hij zijn voliere met parkieten.
Hoe druk hij het ook had, hij versnelde nooit zijn pas en leek de rust
zelve. Hij zei: "Wil je niet te laat komen, dan moet je op tijd vertrekken."
Grote interesse had hij voor de fruitteelt en hij was de eerste in de omge-
ving die op grote schaal hoogstam door laagstam verving.
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Pa, ma en de kinderen op een van hun zondagse wandelingen.

De tweede wereldoorlog maakte een abrupt einde aan zijn burgemeester-
schap en zijn druk !even. lneens zonder taken, zonder auto, een zoon
door de Duitsers opgepakt en de vrees dat er nog twee zouden volgen.
Het grootste verlies voor Hubert was echter het onverwachte overlijden
op 26 november 1941 van zijn Elise, de vrouw waar hij zo trots op was
en waarop hij altijd had kunnen steunen. Met haar heengaan verloor hij
de zin in het leven. De kinderen waren het huis uit. Een oorlog waaraan
hij geen einde zag. In deze periode van moeheid en lusteloosheid werd hij
getroffen door een pijnlijke en ongeneeslijke ziekte. Op 2 maart 1943
stierf Hubert zoals hij geleefd had, waardig en in stijl met het hoge boord
om en losse gesteven manchetten aan.

George Spauwen
Wallie van de Weerdt
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Foto

1937. Marie Caelen, Fie Caelen
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1935. Zjang Lebens aan het werk naast zijn huis, thans Rijksweg 107.

1981. Zjeun Mingels.
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Gezien

Hoewel het anders lijkt, is de gevel uit het vorige periodiek pas drie jaar
oud. Het lijkt een oud-Hollands huis en is door zijn opvallende stijI een
aanwinst voor de Wyjert.

De eigenaars van deze woning, Wyjert 29, zijn Molly Wijnhamer en
Gerrit Kater. Omdat Gerrit een baan had gekregen bij de Provincie
Limburg, verhuisde hij met Molly en hun zoons Mathijs en Jorrit vanuit
Drente naar een oude boerderij in Klimmen. Toch keken zij nog uit naar
een andere woning. Een oude pastorie was hun grootste wens. Enkele
jaren geleden werden zij attent gemaakt op een bouwplaats in Gronsveld.
Ze vonden de locatie geweldig en de pastorie was snel vergeten. Een
groot oud-Hollands huis moest het worden. Het resultaat is vanaf 1997
op de Wyjert te bewonderen. Dat het huis oud moest lijken, werd tot in
de details doorgevoerd. De metselwijze werd in steens kruisverband
uitgevoerd. Een schilddak met aan beide zijden een schoorsteen, symme-
trisch geplaatst. Een oversteek van balkjes, kardoezen, voor het dragen
van de "kaonzjel". Een Limburgse tintje is de hardsteen, boven en onder
de ramen en rond de voordeur. De vensterbanken werden met de hand
gefrijnd. Boven de voordeur werd in hardsteen aan de linkerzijde ANNO
en aan de rechterzijde 1997 gebeiteld. In het midden wordt de steen
gesierd door een kater, naar een ontwerp van zoon Mathijs.

Dat hun idee geslaagd is, wordt duidelijk uit de volgende anekdote. Toen
Gerrit en Molly het houtwerk van hun nieuwe woning aan het schilderen
waren, stopte er een auto. Er stapten twee mensen uit om de weg te
vragen. Zij merkten op dat ze veel bewondering hadden voor de wijze
waarop Gerrit en Molly dat oude huis gerestaureerd hadden.
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Tijdens een lentewandeling vond ik deze prachtige achterom. Het zal muj
benieuwen wie deze plaats weet te traceren.

Sjef Cans
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Wat matig 't zien ?

Streekmuseum

Het afgebeelde voorwerp uit ons vorige nummer was zowel bij de familie
Lacroix (eigenaar) als bij de medewerkers van onze sectie onbekend.
Een van de reacties was: "Het is een kruik."
Zou kunnen! Maar het eigenaardige is, dat "de kruik", zoals op de af-
beelding te zien is, wel een kleine opening, een nippeltje, heeft maar dat
was aan de onderkant helemaal dicht. Een kruik die je niet kunt vullen
heeft echter weinig nut. Wat mocht het dan wél zijn ?
We wisten het niet.
Terug naar de famine Lacroix met de vraag of ik het voorwerp mee naar
huis mocht nemen om het beter te kunnen bekijken. Dat mocht. Met
scherp gereedschap en "voorzichtig geweld" kwam er uiteindelijk wat
beweging in. Met het nippeltje kwam een tinnen plaatje los. Helaas nog
geen opening. Er bleken nog twee, inmiddels poreuze, rubber schijfjes in
te zitten. Na verwijdering daarvan kwam het vulgat tevoorschijn. Het
nippeltje diende dus al leen om met de schroefdop het plaatje op de
rubber schijtjes aan te drukken en zo het vulgat af te sluiten. Dus toch
een warmwaterkruik.
Dit soort kruiken werd voornamelijk buitenshuis gebruikt als voeten-
warmer, bijvoorbeeld in de "dok-ker" of in de kerk. Proficiat Margot van

Dooren, je antwoord was goed en je ontvangt een "hittepit" (een met
kersenpitten gevuld kussen dat als verwarmingskussen gebruikt wordt).

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

John van de Weerdt
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Natuur

Overwinteren

Mensen hebben meestal Met veel last van winterse kou en ongemakken.
Wij zoeken warmere ruimten op, zetten de verwarming een paar graadjes
hoger, we trekken dikkere kleren aan, we overwinteren in zuidelijke
landen.

Voor planten en dieren geldt dit ook. Alleen zijn de mogelijkheden soms
beperkter. Enkele soorten trekken immers ook een dikkere jas aan,
zoeken warmere ruimten op of overwinteren in zuidelijke landen. Voor de
meeste planten en dieren is dit niet weggelegd. Zij moeten op een andere
wijze trachten de winter door te komen om de soort in stand te houden.
Als het vriest worden cellen waaruit dieren en planten bestaan, aangetast
door scherpe ijskristallen. In veel gevallen leidt dit tot geheel of gedeelte-
lijk afsterven. In de drang tot instandhouding van de soort hebben planten
en dieren systemen ontwikkeld om zich te beschermen tegen de kou. In
clit artikel worth uitgelegd op welke wijze planten en dieren dit zoal doen.

Trek

Vogels die zich slecht kunnen aanpassen aan de koude winters zoeken
hun heil in warmere landen. Afstanden van vele duizenden kilometers zijn
hierbij niet vreemd. De vogels leggen van tevoren voldoende reserves
aan om de tocht naar de warmere en voedselrijke zuidelijke gebieden te
kunnen maken. Tot deze zuidelijke gebieden kan ook Nederland gerekend
worden. Vogels uit de poolstreken en Scandinavie overwinteren hier,
bijvoorbeeld in de Eijsder Beemden (tafeleend, nonnetje). De vogels die
hier wegtrekken leven voornamelijk van insecten die hier in de winter
schaars zijn. Een opmerkelijke uitzondering vormt het baardmannetje.
Deze vogel voedt zich in de zomer met insecten, trekt niet weg maar past
zijn spijsvertering aan en gaat zaden eten die hier wel in de winter voor-
komen. In het voorjaar keren de trekvogels terug. De terugkeer van de
zwaluw wordt geassocieerd met het voorjaar. Minder bekend is dat ook

200

sommige vlinders naar warmere streken trekken. De atalanta is hiervan
een voorbeeld.

Win terslaap

Veel zoogdieren, reptielen en amfibieen overwinteren in holen, grotten,
groeven, holle bomen of onder de grond. We noemen dit de winterslaap.
Reptielen, zoals slangen en hagedissen zijn koudbloedig en houden hun
winterslaap diep onder de grond op een vorstvrije plek, amfibieen, zoals
kikkers en salamanders, onder water. Zoogdieren zijn warmbloedig. Bij
deze dieren wordt tijdens de winterslaap de bloedsomloop vertraagd
waardoor minder energie wordt verbruikt. Sommige slapen vier maanden
onafgebroken, andere, zoals de eekhoorn, worden regelmatig wakker om
van hun aangelegde wintervoorraad te snoepen. Ook een manier om de

Vleermuizen in winterslaap.

brandstof op peil te houden. Vleermuizen houden een winterslaap, eten
niet in deze periode en ontwaken alleen om te drinken. Een aantal
soorten zoogdieren houdt geen winterslaap. Zij zullen het moeten doen
met het voedselaanbod dat er is. Deze soorten zorgen echter voor vol-
doende nakomelingen om de soort in stand te houden. Na een strenge
winter worden dan meerdere malen jongen geworpen.
Voor een aantal vogelsoorten zijn strenge winters fataal. Twee soorten
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Win terkoninkje.

waarbij de naam anders doet vermoeden, zijn de ijsvogel en het winter-
koninkje. Het winterkoninkje legt bij een strenge winter massaal het
loodje omdat er weinig insecten zijn. De ijsvogel eet visjes en komt in de
problemen als het oppervlaktewater dichtvriest. Ook deze vogels moeten
dus zorgen voor voldoende aanwas voor de volgende jaren. De ijsvogel,
die het jaren goed deed in de Eijsder Beemden en zelfs herhaaldelijk in
Gronsveld werd waargenomen, iced in de winters van 1997 en 1998
grote verliezen.

Vacht

Net zoals de mens zijn er dieren die in de winter een andere jas aantrek-
ken in de vorm van een dikkere pels. Bij een aantal soorten, zoals bij de
hermelijn, verandert zelfs de kleur van de yacht en wordt van bruin tot
wit. Hierdoor wordt de lichaamstemperatuur op peil gehouden zonder dat
er veel "verbrand" hoeft te worden. In de winter is er voor de meeste
dieren weinig voedsel. Het is daarom ook van belang dat dieren in de
winter met rust worden gelaten. Het vluchten kost immers de nodige
energie. Vogels lijken in de winter dikker te zijn omdat zij hun veer-
pennen uit elkaar zetten om meer lucht (als isolatie) tussen de veren toe
te laten.
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Hermehfn in win tervacht.

A ntivries

Bij een aantal planten, insecten en amfibieen wordt het gevaar voor
bevriezing tegengegaan door de samenstelling van het lichaamsvocht te
wijzigen. Het vochtgehalte wordt omlaag gebracht en er wordt een soort
antivries aangemaakt in het lichaam. De boomkikker houdt zich bijvoor-
beeld op deze wijze in leven. Andere planten en dieren maken zich zo
klein mogelijk of zorgen ervoor dat de celwanden harder worden waar-
door de ijskristallen er minder vat op krijgen.
Van een aantal zoogdieren is het bekend dat zij in de winter veel minder
energie verbruiken door hun gedrag te veranderen. Ook zijn er zoogdie-
ren die in de winter "lijnen". Egels komen soms 30% minder zwaar de
winter uit. In het voorjaar wordt het gewicht weer snel op peil gebracht.

Zaadjes

Planten houden de soort in stand door te zorgen voor voldoende nakome-
lingen door verspreiding van vruchten en zaden. Sommige zaden kunnen
het wel vijftig jaar volhouden in de grond alvorens te ontkiemen. Een
aantal planten vertrouwt zo stellig op de kiemkracht van de zaden dat zij
na een jaar afsterven. Andere planten doen er twee jaar over. De meeste
planten overleven door hun winterharde wortels, bol of knol. Het ge-
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deelte dat boven de grond staat sterft weliswaar af maar maakt in het
vroege voorjaar weer plaats voor nieuwe scheuten . De meeste bomen
verliezen in de winter hun bladeren maar halen hier vooraf de voedings-
stoffen uit om de winter te kunnen overleven. Dit heeft tot gevolg dat de
bladeren hun groene kleur verliezen en afvallen. Bij naaldbomen treedt
een soort winterslaap op. Er groeien geen nieuwe naalden aan de boom,
maar er vallen ook geen naalden van af.

Poppen

Van insecten is de vlinder wellicht de meest merkwaardige. Door het jaar
vertoont hij zich in een aantal stadia: rups, pop of eitje, vlinder. In de
koude periode is de vlinder meestal als pop (bijvoorbeeld de
koninginnepage) of als ei (blauwtje) te vinden. Een aantal vlinders over-
leeft op vorstvrije plekken in schuren of op zolders (bijvoorbeeld de
dagpauwoog).

Bijen en mieren !even maar een jaar, behalve de koningin. Die overleeft
als enige de winter maar zij zit dan ook vol eitjes die in het voorjaar
zorgen dat de soort in stand blijft.

In deze donkere dagen rond Kerstmis is het goed te weten dat dieren het
moeilijk hebben de winter door te komen. Een handje helpen kan zeker
bij extreme vorst geen kwaad. En voor het overige moet u de natuur
vooral haar gang laten gaan en haar zo weinig mogelijk verstoren.

Sectie Natu LI r
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Pop van een witje op braam.

Rariteiten

Het jaar van de kever

Nee, deze ondertitel duidt niet op een periode van de Chinese dierenriem,
maar op de waarneming van kevers, veel kevers, waaronder een zeer
bijzondere.
Na enkele achtereenvolgende jaren blij verrast te zijn met een explosieve
toename van de meikever was het dit jaar echt raak. Er werden meer-
dere waarnemingen van de penseelkever en het klein vliegend hert
gedaan, weldra gevolgd door de ontdekking van de meest tot de verbeel-
ding sprekende en grootste inheemse kever, het vliegend hert.
De penseelkever is een soort die in Nederland vrijwel alleen in Zuid-
Limburg voorkomt. Deze kever ziet er uit als een hommel, bromt als een
hommel en weet zo zijn mogelijke aanvallers te misleiden. Het was
alweer enkele jaren geleden dat ik deze kever voor het laatst zag.
Penseelkevers zitten meestal op de bloemen van kamille of moederkruid
waarze zich tegoed doen aan stuifmeel. Op een warme zondag in juni
zag ik in mijn tu in een penseelkever op moederkruid zitten. Vervolgens
zag ik tot mijn verbazing vier penseelkevers op een bloeiende iris zitten.
Wat me opviel was, dat er meerdere irissen in bloei stonden, maar dat de
kevers alle op dezelfde bloem zaten, en daar een tijdje bleven zitten
zonder ook maar enige interesse in de andere bloemen te tonen. Waar-
schijnlijk een vrouwtje en drie mannetjes, want plotseling vloog er eentje
weg, meteen gevolgd door de andere.

Penseelkevers.
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Het klein vliegend hert is zeker niet zo zeldzaam als het vliegend hert.
Met zijn 3,5 cm lengte en 1 cm breedte is het een imposante verschijning.
Zowel op 13 als op 27 mei werden wij 's avonds, buiten op het terras
zittend, door een I uide tik op jets opmerkzaam gemaakt. Het leek op het
geluid van een vallende kiezelsteen. We zagen een kever weglopen in de
richting een stapel brandhout. Na het nemen van enkele foto's en het
raadplegen van enkele boeken kwamen we er achter dat we met het
klein vliegend hert te doen hebben. Beide keren betrof het een mannetje,
herkenbaar aan het "gewei". Voordien had ik de soort nooit gezien, en nu
twee maal binnen twee weken. Weer twee dagen later, op 29 mei,
bracht Victor Dassen me een kever in een doosje. Ook dit bleek een
mannetje klein vliegend hert te zijn.

Klein vliegend hert.

Het vliegend hert is in Nederland uiterst zeldzaam en heeft in Zuid-
Limburg het "grootste bolwerk". Dit laatste blijkt nogal tegen te vallen.
Een recent onderzoek van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
verschafte enige duidelijkheid. In de periode 1995-1999 werden welge-
teld 7 (!) waarnemingen gedaan. Uit de archieven van het Natuur-
historisch Genootschap blijkt tevens dat in de periode 1850-1960, 25
waarnemingen bekend zijn, 6 in de periode 1960-1980,3 in de periode
1980-1990 en eveneens 3 in de periode 1993-1994. Bepaald geen grote
aantallen. Bekend is wel dat niet alle waarnemingen aan de oproepende
instanties worden doorgegeven. Duidelijk is toch dat het vliegend hert
een zeer zeldzame kever is. Terecht dus dat het Besluit Beschermde
Dieren op deze soort van toepassing is.
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Op 1 juli, tijdens het vallen van de avond, zat ik samen met mijn zoon
Simon bij de Beuk op de bank. We hoopten er een glimp op te vangen
van de in de Beuk aanwezige kerkuilen. Even later kwam Piet Goessens
met zijn kleinzoon naar ons toe en vertelde dat een beetje verderop
iemand foto's genomen had van een grote kever, waarschijnlijk een
vliegend hert. En op het klaphekje hadden ze zojuist nog een kever
gezien die er wel een beetje op leek. Vanaf dat moment vergeet je de
kerkui len en ga je meteen op onderzoek uit.
Op het klaphekje troffen we het inmiddels bekende klein vliegend hert
aan. Weer een mannetje! Even later zagen en hoorden we een mannetje
vliegend hert rakelings aan ons voorbij vliegen. Met het gehele lijf in
verticale houding stuwde de kever zich met zijn grote vleugels vooruit,
een imposante aanblik. Hij werd spoedig gevolgd door meerdere vlie-
gende herten. Om het risico van dubbeltelling te vermijden, telden we
vanaf een gegeven moment alleen de kevers vliegend vanuit een richting.
We hebben in anderhalf uur 7 mannetjes vliegend hert gezien. Waar-
schijnlijk waren het er meer. Soms vlogen ze ons letterlijk om de oren.
Eenmaal zelfs er tegenaan!
Nadien ben ik nog diverse avonden bij de Beuk gaan kijken. Ondanks het
slechte juli-weer heb ik zo nu en dan toch nog een mannetje vliegend hert
gezien, geen enkele keer meer dan een. Verrassend was de vondst van
Loek Mingels. Op 28 juli vond hij op het voetpad bij de Beuk een dood
exemplaar van een vrouwtje vliegend hert. Helaas was het beestje zwaar
verminkt. Gelukkig was er nog voldoende van over om met zekerheid
vast te stellen dat het een vrouwtje vliegend hert was.

Vliegend hert (vrouwtje).

Het is overigens vanzelfsprekend dat bijzondere waarnemingen, gedaan
in de buurt van de Beuk, voor commentaar worden voorgelegd aan Eddy

207



Jacobs. Waarschijnlijk kan hij, gelet op zijn betrokkenheid bij de Beuk,
nog voor aanvullingen zorgen. Zo ook ten aanzien van het vliegend hert!
De laatste jaren heeft hij in de zomermaanden regelmatig vliegende
herten gezien, maar nooit zoveel als deze zomer. Ook was het hem
opgevallen dat de vliegende herten dit jaar dicht bij de Beuk zaten.
Voorgaande jaren zaten ze onder de Beuk, richting schapenwei. Bekijken
we dit weiland eens aandachtig, dan zien we daar oude, slecht onderhou-
den en zelfs dode hoogstam fruitbomen. Dergelijke fruitbomen staan,
evenals de favoriete eik, ook op het menu van het vliegend hert. Verder
eten ze van beuk, wilg, paardekastanje, es, linde en walnoot. Het vrouw-
tje vliegend hert legt haar eieren in vermolmde stompen en in wortel-
stronken van deze bomen. Eenmaal uit het ei gekropen, vreten de larven
gedurende een periode van vijf tot acht jaar aan deze boomresten tot ze
uitgegroeid zijn tot een rups van zo'n tien centimeter!
Als ze volgroeid zijn, kruipen ze in de bodem om zich daar te verpoppen.
De uiteindelijke gedaanteverwisseling tot kever vindt in het najaar plaats.
De kever blijft in de cocon wachten op de volgende zomer. Na het
uitvliegen leven ze nog ongeveer drie tot vier weken.
De lange ontwikkelingsperiode is er waarschijnlijk debet aan, dat deze
kever zo zeldzaam is. De moderne mens houdt ervan om alles op te
ruimen, ook oude en gehavende bomen.
Veel bomen bij de Beuk voldoen aan de eisen van een goed vliegend
hert-biotoop. Aan ons alien de taak dat zo te houden!

Sabelsprinkhaan

Iedereen kent de sprinkhaan. Lopend door het zomerse gras zie je er
steeds wel enkele wegspringen. Kleine beestjes met grote sprongen.
Zelden worden ze groter dan 2 A 3 cm, want ze hebben nogal wat vijan-
den. Kikkers, hagedissen, salamanders, knaagdieren, marterachtigen en
vooral veel soorten vogels hebbcn het gemunt op de sprinkhaan.
De sprinkhaan kent een onvolkomen gedaantewisseling, wat wil zeggen
dat de piepkleine jonge sprinkhanen het evenbeeld zijn van hun ouders,
compleet met harde dekschilden maar nog zonder vleugels. Ze leven van
nog kleinere insecten. Tijdens hun groei ervaren ze regelmatig de beper-
kingen van hun gepantserde huid. Zodra hun pantser te klein geworden
is, moeten ze vervellen. Het oude pantser scheurt open en worth afge-
worpen. Het nieuwe pantser is dan echter nog niet uitgehard. Gedurende
die fase is de sprinkhaan bijzonder kwetsbaar. Na een aantal opeenvol-
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gende vervellingen groeien ze binnen enkele weken uit tot een volwassen
sprinkhaan.
Soms weet een sprinkhaan een bovengemiddeld aantal vervellingen te
overleven en groeit hij uit tot een ware kanjer.
Er zijn enkele inheemse soorten die een formaat kunnen bereiken van
we! 7 centimeter! Dankzij hun groene schutkleur kunnen ze zich in het
gras goed schuilhouden. Toch had Ralph Gorissen uit Rijckholt deze
zomer het geluk zo'n groot exemplaar te ontdekken en te vangen. Wij
werden getipt en overtuigden ons van zijn geluk. Het bleek een sabel-
sprinkhaan te zijn. Deze soort dankt haar naam aan de lange,
sabelvormige legboor waarmee het vrouwtje zo'n 100 eitjes in de grond
legt. De sabelsprinkhaan is niet zeldzaam, maar sprinkhanen van 6 tot 7
cm worden slechts zelden gezien. Leuke waarneming Ralph!

Sabelsprinkhaan.

Vorig jaar heb ik in het decembernummer (Grueles 19e jaargang nr. 4 Hz.
165-166) voor het eerst melding gemaakt van de rups van een
meriansborstel. De meriansborstel is een nachtvlinder en behoort tot de
familie van de plakkers. Zo genoemd omdat hun eitjes aan elkaar plak-
ken. Vorig jaar schreef ik at dat de soort in aantal toeneemt. Dit werd dit
jaar min of meer bevestigd door een nieuwe waarneming. Zo had Sjef
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Meriansborstel.

Canis op 13 oktober het geluk de rups in zijn tuin te ontdekken en te
kunnen fotograferen. Zijn melding herinnerde mij aan mijn vraag waar-
mee ik vorig jaar het artikel eindigde, namelijk; "De herkomst van de
naam merian(s) is niet bekend. Wie het weet mag het zeggen?" Hierop
kreeg ik een reactie van Pierre Brouwers uit Rijckholt. Hij verwees me
naar de Winkler Prins. En zie daar, merians is afgeleid van de naam van
een Duits-Nederlandse schilderes uit de 17e eeuw, M.S.Merian. Zij
bestudeerde en schilderde planten en insecten.

Kerkuilen

Voor het tweede achtereenvolgende jaar hadden we een geslaagd broed-
geval! Wel op een andere locatie dit keer. Een kerkuilenpaar had dit jaar
"de Beuk" uitgekozen. In 1994 hebben we daar op zolder een nestkast
geplaatst en nu was het dan eindelijk zo ver. Op 14 mei ontdekte Eddy
Jacobs een kerkuil in de nestkast die op drie eieren broedde. Op 18 mei
lagen er vijf eieren en op 20 mei waren het er zes. Zoals later bleek, was
hiermee het legsel compleet. Kerkuilen beginnen reeds bij het eerste ei
te broeden. De volgende eieren worden om de andere dag gelegd. De
broedduur bedraagt 30 tot 34 dagen. Het eerste ei moest dus omstreeks
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10 juni uitkomen en vervolgens elke twee dagen later het volgende. In
totaal zijn vijf eieren uitgekomen. Helaas sloegen in juli de weersomstan-
digheden om. Tijdens de natte julimaand is het voor de uilen onmogelijk
gebleken voldoende muizen te vangen, waardoor vermoedelijk de twee
jongste kuikens het niet gered hebben. Uiteindelijk zijn er toch drie
jongen uitgevlogen.
Onlangs hebben we de nestkast schoongemaakt. Er bleek een dik pakket
mest en braakballen in te zitten. Bijna drie kilo! Het viel ons op dater in
de braakballen diverse rattenschedels zaten.

Overige waarnemingen

Zwarte specht

Naar aanleiding van het artikel "Spechten" van Pim van de Weerdt
(Grueles 20e jaargang nr. 2 blz.77 ev.) kregen wij nog een voorjaars-
waarneming binnen. Ook Victor Jaspars heeft in het voorjaar in het
Savelsbos de zwarte specht gezien, en wel aan het eind van de Oude
Eckelraderweg links, boven op het hoogterras.
Het aantal waarnemingen van de zwarte specht neemt toe. Het behoort
dus zeker tot de mogelijkheden dat we de komende jaren broedende
zwarte spechten mogen begroeten.

Havik/buizerd

Op 16 augustus, tijdens ons rondje hardlopen door het bos, werd plotse-
ling onze aandacht gevestigd op een grote roofvogel die vlak voor ons
weg vloog. Hij vloog erg moeizaam en spoedig zagen we ook waarom.
Hij had een grote vogel in de klauwen. Kennelijk waren we toch te
dichtbij gekomen want de prooi werd losgelaten. Daardoor werden we
wel in de gelegenheid gesteld te zien welke vogel het loodje had gelegd.
Het bleek een jonge buizerd te zijn, herkenbaar aan de zachtgeel ge-
kleurde poten en snavelwortel. Tevens zagen we dat de overvaller zich
reeds tegoed had gedaan aan de organen. De borstkas was opengehaald
en hart, longen en lever waren er reeds nit. Dit gedrag is kenmerkend
voor havik en sperwer: zo snel mogelijk de meest voedzame delen eten,
want je weet maar nooit hoeveel tijd je hebt!
Wetende dat een buizerd het prooidier was, kun je concluderen dat de
aanvaller een havik moet zijn geweest. Een sperwer is te klein om een
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buizerd te vangen. En wetende dat je een donkerbruine vogel zonder
grijsgestreepte veren hebt gezien, kun je met bijna 100% zekerheid
stellen dat het om een jonge havik ging.

Ransuilen

In de Sjechelder, in een oude kersenboomgaard, zag Therese Vriens op 4
juni twee jonge uilen. In het verleden hebben in dit deel van de
Sjechelder steeds ransuilen gebroed. De laatste jaren heb ik ze er echter
gemist. Nader onderzoek leverde me in ieder geval een waarneming van
een van de mogelijke oudervogels op. Het bleek een ransuil te zijn en
waarschijnlijk heeft Therese dus jonge ransuilen gezien.

Draaihals

De draaihals behoort tot de familie van de spechten en gaat in Nederland
als broedvogel hard achteruit. Toch is het voor het tweede achtereen-
volgende jaar dat Clementine Buise de draaihals meerdere keren in haar
tuin heeft gezien. Dit jaar zaten er zelfs gedurende een langere periode
twee, wat mogelijk cluidt op een broedpaar! Helaas heb ik de vogels zelf
niet kunnen ontdekken. De gegeven beschrijving over uiterlijke kenmer-
ken en geluid laten echter geen twijfel bestaan.

Gevlekte Orchis
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Op 6 juni ontdekte Hub Wolfs naast het rijwielpad aan de Oosterweg, in
de greppel enkele bloeiende exemplaren van de gevlekte orchis. Het is
een prachtig bloeiende orchidee die 60 centimeter hoog kan worden. De
bladeren zijn bezaaid met donkere vlekken en de bloemen zijn lichtrose
tot wit met donkerder streepjes of stipjes.
De gevlekte orchis groeit het liefst in een vochtig milieu. Aan de bodem
worden verder nauwelijks eisen gesteld. Dit groot ecologisch aanpas-
singsvermogen verklaart waarom de gevlekte orchis niet zeldzaam is.
Toch is ook deze orchidee een door de wet beschermde plant. Minstens
een "verzamelaar" had hieraan geen boodschap. Enkele dagen later
bleken alle planten verdwenen. Uitgegraven! Dader(s) onbekend!

Wie wel bekend zijn, zijn alle tipgevers van leuke waarnemingen aan ons
adres. We verheugen ons steeds meer over het toenemend aantal binnen-
komende berichten over van alles en nog wat. Dit betekent dat de natuur
om ons heen steeds meer aandacht krijgt. Het lijkt er op alsof de natuur
ons hiervoor beloont en steeds weer duidelijk maakt dat we in een bijzon-
der stukje Nederland wonen. Blijf vooral melden!

Hub. Reumers
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