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Bij de voorpagina

1960. Rijckholt, Rijksweg.
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Voorwoord redactie

"Groete Broonk" en "Grueles: 20 jaar", twee feestelijkheden waarvan u
in deze aflevering een verslag vindt.
Ondanks het verregende "kuiiningmeisjteke" was de eerste Grote Bronk
van het nieuwe millennium een geslaagd feest voor het hele dorp. U
herinnert zich nog de unieke manier waarop de vogel viel, dat de nieuwe
majoor te voet moest, en de uitgave van het schitterende gedenkboek
"De Groete Broonk". Zelfs de verregende "koffietaofel" mocht de pet
niet kreuken. (Merkt u ook dat een dag regen duidelijker in het geheugen
staat, dan een week stralend weer?)

Amper was de "Groete Broonk" verleden, of het vierde lustrum van
Grueles werd gevierd. Diverse festiviteiten op het schoolplein en elders,
met als publiekstrekker "Woonderwaoter van Rieseberg". U vindt een
foto-reportage van dit Lopend Theater.

Maar ook. De officiele uitreiking van het "Woordenboek van het
Gronsvelds". Het boek is nog niet uitverkocht. Bij drogisterij Dassen
kunt u het kopen, zolang de voorraad strekt, voor f 45,-. De gereser-
veerde boeken kunnen daar eveneens worden afgehaald.
De quiz "Ken d'r lion nog"? Wie herkent alle 84 personen, behandeld in
deze rubriek? Geen probleem voor Elly Martin (Pittie). Zij had alle 84
goed! Proficiat. (Elly zit niet in de redactie).
Ook proficiat voor Frans Huits. Als er iemand een gouden Grueles-speld
verdiend heeft, dan is hij het wel.

Grueles gaat door, op naar het vijfde lustrum. Zonder u is dat niet moge-
lijk. Bedankt allemaal.

De redactie
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Nog lang zal 't duerp de van kalle
wie kemik dit jaor de voegel 'es aofgevalle.
Op peenksmaondig heel ekerein d'n aosem
en nao eure sjuiit heb vuur allemaol kenne zien
dat dizze voegel zjus op de gooj plaots es koeme
want vuur zien met cur kuilningsjap erg iengenoeme.

Ser cur groetvajjer Lyjjo de voegelsjtang het gemak
waor dit d'n derde kier ien zjus fiertig jaor dat cur gesjlach de voegel
pak.
Dat es get vuur gruutsj op te zien en vuur,zien dan ouch bly
dat v'r zoe 'n femielie hebbe, benne de sjottery.
De tradiesie ien sjtaand hawe, dat es wat dier perbeert.
En dat word doer de gaanse gemejnsjap, ech ge-ekstemeerd.

Eur kuilningen te maoge zien, es ouch gaar fleet verkierd
Met cur keus vuur mich, veul ich mich partekeleer verierd.
Doer uch woerd ich de ieste kuiiningen oet 't sjnydersnes
En de ieste ien e norm/ milennium dat zjus begos es.
Es 'n aondeenke oe werechtig niks aon mankeert
blyf dis groete broonk ien mien hert gegraveerd.

Op sakremeentsdaog heb ieh, wie 't aad gebruUk bepaolt
Met mien hofdames sent vuur uch opgehaold.
Met de bugel zien v'r aon eker deur gewes
en Groeselt en Riekelt waor vuur uch goodgefs.
Saorne met al die lUi, die hily ouch vuur uch hieheen zien koeme
beej ich uch `nne kedo aon, de ich naomens hon heb metgenoeme.
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Met huelp van 't gaans Brook, en ien 't bezeunder van de sjtraot
woert dit 'n groete broonk die dier fleet gaw vergete gaot.

De grenedeers lete Os dis broonk neet dek eleng
van sjmuerges hil vreug tot deep ien de naach, waore ze op geng.
De tamboers en de hermenie zorgde fantastisch vuur sjoene meziek.
Wat zien vuur hie met Os sjoen tradiesies toch oetzeunderlik riek.

Kuiining, aon dis Groete Broonk zal vier allied truk blieve deenke
es e fet dat wie e klokske doer blef kleenke.
en laoter, nao dis koffietaofel en nao dat v'r nog `ns fleenk hebbe gerejd
rappeleer vuur Os nog dek de Peenksmaondig, wie de voegel waor
aofgewejd.

HOOG LEVE DE KONING

HOOG LEVE DE SCHUTTERIJ

Oetgesjproeke aon d'n Hermenieweg ien Groeselt,
kutiningmeijsjteke 2000 doer Monique Martens-Willigers

Tekst: Gerard Segers
Kalligrafie: Gilles Jaspars
Illustratie: Hans Mulder
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Van aal
en nog_g

Een Brabander in de Bronk

Een van de mooiste momenten vond ik het 'poi-hot:me' op het plein
voor het klooster in Rijckholt.
De lucht is blauw, de zon schijnt, de harmonie speelt het "sjOtteleed" en
de bejaarde zusters kijken met stralende gezichten naar de honderden
mensen die `rejje'.
In de 'ref voor mij danst een oudere "grenedeer" met aan elke hand een
aardige dame. Als de muziek stopt, maakt hij een sierlijke buiging naar
de dame links en de dame rechts en zegt: `Daanker

Stralende bejaarde zusters.

Het is dan inmiddels dinsdagmiddag en samen met mijn vrouw Therese
ben ik geheel in de greep van 'De Groete Broonk'.
Wanneer ik aan het eind van die middag even thuiskom (niet te lang,
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want klanken van de harmonic en het tamboerkorps laten vanuit het dorp
onophoudelijk hun lokroep horen), bel ik onze zoon. We zijn sinds kort
voor het eerst oma en opa geworden en ik wil even weten hoe het net de
kleine Jelle is.
Wanneer ik vertel dat opa en oma al twee dagen achter de schutterij aan
hossen, wordt het even stil aan de andere kant van de lijn. Dan volgt een
verbaasd: `Jullie?'
Ineens besef ik dat de mensen gelijk hadden die tegen me zeiden: `Je
kunt het niet uitleggen, je moet het meemaken.'

In de weken voor De Bronk komt er langzaam maar zeker een soort
gekte over het dorp.
Als beginnend Bronker snap je daar niets van. Wie je ook spreekt, altijd
duikt wel ergens in het gesprek het woord 'broonk' op.
'Bronk-kenner' Gilles Jaspars heeft ons inmiddels uitvoerig onderricht
in de geheimen van het grote gebeuren en we hebben natuurlijk het bock
over De Bronk aangeschaft.
Maar ondanks dat blijft het moeilijk om je er edit jets bij voor te stellen.
Je denkt toch nog stiekem: 'Het zal wel een of ander leuk folkloristisch
feestje zijn. We gaan wel even kijken als het zover is.'
Misschien komt het ook omdat we, voor we in Gronsveld neerstreken, in
een Brabants Peeldorp woonden.
Daar hadden we ook een schutterij, die te pas en te onpas uitrukte.
Sinterklaas, de nieuwe burgemeester, de communicantjes, de opening
van het nieuwe bankgebouw, er hoefde maar ergens een vlag te wappe-
ren of de schutterij was present.
Het was ook maar een kleine schutterij, want er moest zo vaak worden
aangetreden, dat steeds meer schutters afhaakten wegens tijdgebrek.
Wanneer je dan op Pinkstermaandag, met het beeld van het Brabantse
schutterijtje in je achterhoofd, de Gronsveldse schutters naar het Kerk-
plein ziet optrekken, valt je mond open van verbazing. Je gelooft je ogen
niet en hebt het gevoel dat je in een historische film terecht bent geko-
men. Maar nog geef je je niet gewonnen. Het is natuurlijk allemaal
prachtig dat gemarcheer en die kippenvelmuziek, maar hoe nu verder?
Dat wordt al snel duidelijk. De vogel moet eraf en je had je voorgeno-
men 'even' te blijven kijken. Maar het duurt meer dan honderd schoten
voor het ding naar beneden komt en je staat uren in de brandende zon,
want je vindt het ongelooflijk spannend en je wilt weten hoe het afloopt.
En dan maak je ook nog een historisch en dramatisch ogenblik mee: de
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vogel wordt door een zuchtje wind naar beneden gehaald. Vreugde voor
de laatste schutter en verdriet voor de man die net heeft aangelegd.
Je herkent in de nieuwe koning de loodgieter en het feit dat je kunt
zeggen dat 'de nieuwe koning vorig jaar vakkundig onze regenpijp heeft
vernieuwd', geeft je zelfs een beetje een gevoel van trots.
Voor het eerst trek je dan achter de schutterij aan, op weg naar het café
waar de vrijgekomen plaatsen worden verkocht.
Een paar dagen later spreek je een paar Maastrichtenaren die wat lache-
rig doen over het feit dat de plaats van kwartiermeester meer dan dertig-
duizend gulden opbracht.
En voor het eerst verdedig je De Bronk met de woorden: 'Dux snappen
*Elie toch niks van. Je moet het meemaken.'

Op Bronkzondag staan we langs de weg en zien de processie voorbij
trekken. Samen met de andere toeschouwers leven we mee met alle
processiegangers wanneer de regen als een waterval naar beneden komt.

Met bakken uit de hemet

Natuurlijk is een keer de processie zien niet genoeg. We pakken onze
fietsen en rijden naar Rijckholt. De lucht is opgeklaard en over de
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Voerenweg nadert een indrukwekkende stoet. Misschien is dit wel
Limburg op zijn mooist: de processie die door de velden trekt met op de
achtergrond het Savelsbos.
Dan terug naar Gronsveld om de `Ginneraol Sjersj' mee te maken.
Oorverdovend indrukwekkend!
Wanneer op maandagochtend de schutterij de Stationsstraat op komt
marcheren krijg ik weer kippenvel en begin bewondering te krijgen voor
de "grenedeers" die onvermoeibaar doorlopen met de zware geweren op
hun schouders.
Dan realiseer ik mij dat de schutterij er weliswaar zeer martiaal uitziet,
maar dat de "grenedeers" niets militaristisch uitstralen. Geen enge
paradepassen zoals ik die zag bij sommige andere Limburgse schutte-
rijen en die bij mu j onmiddellijk associaties oproepen met Zuid-Ameri-
kaanse bananenrepublieken of dictators met kleine snorretjes.
Nee, de `Aw Sjottery' maakt indruk omdat ze hun `sjoen sjottepak allied
met veul plezeer draoge', zoals gezongen wordt in het `Sjotteleed'.

Ondanks de waarschuwing dat het bijna onmogelijk is om de overvolle
kerk binnen te komen voor het bijwonen van de `Sjottendeens', lukt het
een plaatsje te veroveren achter in de kerk. Staande op de trappen van
het oksaal heb ik een prachtig overzicht en het jeugdsentiment slaat
onmiddellijk toe als de oude Gregoriaanse gezangen klinken.
Het `SjOtteleed' zorgt voor rillingen en pater Klaver voor twijfel.
H ij verbaast zich over het feit dat, in deze tijd van emancipatie, de
mannen eerst de offergang maken en daarna de vrouwen.
Natuurlijk heeft hij gelijk, denk ik, maar ik weet niet of ik het met hem
eens moet zijn. Ik denk bier nog dagen over na en dan herinner ik mij de
discussies die ik met ouders voerde toen ik nog directeur was van een
basisschool. Om de paar jaar waren er wel ouders die `Zwarte Piet'
wilden veranderen in 'Witte Piet' omdat ze het discriminatie vonden. Ik
verzette mij daar altijd fel tegen.
Natuurlijk, objectief gezien, hadden ze gelijk, maar soms stijgen tradi-
ties uit boven de alledaagse werkelijkheid. Dan heeft het niets meer te
maken met discriminatie of emancipatie. Dan is het deel geworden van
het sprookje, het toneelstuk dat je samen opvoert en waar je met z'n
alien in gelooft.
Na zijn kleine kritische kanttekening kwijt pater Klaver zich bekwaam
van zijn taak als parochieherder. Wanneer hij in zijn bruine pij en met
zijn herdersschopje in de hand de schutterij inspecteert, schiet ik de ene
foto na de andere om dit fraaie beeld vast te leggen.
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file oak Alla
De parochieherder inspecteert.

Dat keldt trouwens ook voor het zegenen van de graven van de overle-
den `sjiitte', dat vooraf is gegaan aan de inspectie van de schutterij, Een
ontroerende traditie, die getuigt van respect voor de "sjotte" die De
Bronk door de eeuwen heen hebben bewaard.
Nadat de eerste paal op het Kerkplein is `gehouwe' barst de feest-
vreugde los.
Mijn vrouw en ik staan er wat ongemakkelijk bij en voelen ons toch
weer even een buitenstaander. Het `rejje' begint en we weten niet goed
wat we moeten doen. We zien de "grenedeers" voorbij dansen, de ma-
joor in zijn prachtige uniform, de rinkelende koning met zijn koningin,
de hofdames met hun fraaie hoedjes, de kapiteins en luitenanten met hun
prachtige pluimen en de `gewone' mensen. Maar ineens grijpt iemand je
hand en voor je het weet, doe je mee en probeer je zelfs voorzichtig het
'Sjotteleed' te zingen.
Dan weet je niet meer van ophouden.
Een paar dagen daarvoor hebben vrienden uit het dorp nog tegen je
gezegd: `Je laat je toch zeker ook "sjot" maken!'
Dal vind je wel wat ver gaan. Je woont her nog niet zo lang en je hebt
het gevoel dat het beter is om nog vier jaar te wachten.
Maar dan dans je achter de schutterij aan naar het Stationsplein en je
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denkt: 'Ik doe het!' En voor je het weet sta je op het kleine podium,
drinkt het `Sjottebeer' en wordt bewapperd door de vlag van de schutte-
rij.

Met het 'paol-hoilwe' zijn we niet meer te 'hawe' en trekken mee met de
schutterij. Wanneer de paal in onze straat moet worden omgehakt,
hebben we 'dienst'. Met een aantal buurtgenoten staan we te wachten
met tien kratten pils en dienbladen vol frisdrank.
Dan blijkt weer dat ik een beginnende bronker ben. Zodra de optocht
onze straat binnentrekt, grijpen een paar mensen de kratten en storten
zich ermee in de menigte. Ik snap er eerst niks van, omdat ik (nog) zo
naIef ben om te veronderstellen dat iedereen zijn flesje persoonlijk bij
mij komt ophalen.
Ik roep nog: hier met dat bier!'
Maar een mens leert snel en nog net op tijd kan ik het laatste krat te
pakken krijgen en begin ook rond te rennen. Binnen een mum van tijd
ben ik `los'.
Dan is er weer volop tijd om mee te `rejje' op de muziek van de onver-
moeibare harmonic en te zingen over de "grenedeer" die, wat er ook
gebeurt, trouw blijft aan zijn schutterij of over 'ekerein' die 'Os Groete
Broonk veert'. Als de muziek even stil valt, raak je aan de praat met
onbekende mensen en je beseft hoe belangrijk dit feest is voor de saam-
horigheid in het dorp.
Bij de achtste paal begint het mu j wel op te vallen dat er eigenlijk maar
twee 'echte' bronkliederen zijn. Ik wil best 'Dal gaat naar Den Bosch
toe' zingen (ik ben geboren in 's-Hertogenbosch), maar daar gaan we
niet naartoe. We zijn en blijven in Gronsveld en Rijckholt.

Het naar huis brengen van de Majoor stemt 66k ons melancholiek, maar
gelukkig woont hij aan het einde van het dorp en doen we er lang over.
Nog een keer mogen we met het hele dorp achter de schutterij aan en we
troosten ons met de gedachte dat over veertien dagen het
'Kuiiningmeisjsteke' wordt gehouden.
Dan komt de regen voor de tweede keer de boel in de war schoppen,
maar hoedje af voor de koningin en haar hofdames die vanaf hun
koninginnewagen en vanonder hun paraplu's blijven stralen wanneer ze
door het dorp trekken richting koffietafel.
Als we naar huis gaan, horen we tot diep in de nacht de harmonic en de
trommels van het tamboerkorps.
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Hofdames weerbestendig.

Natuurlijk zullen we nooit een echte 'Groeseldener' worden, want we
zijn hier niet geboren en getogen. Maar als je hier woont, is het wel fijn
als je je bier steeds meer thuis gaat voelen. Dankzij De Bronk lukt dat al
aardig.
En over vier jaar mogen we gelukkig weer.
Als dan de majoor op Paasmaandag in de overvolle gymzaal van de
school, vraagt:
'Broonke v'r, of broonke v'r fleet?' zullen we van harte antwoorden:
'V'r broonke!'

Jacques Vriens
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C hronogrammen

Op de plaat van koning Jo Segers staat de volgende tekst:

P konIng In De nIeUWe eeUW
zIJn sChot Voor De WInD

Was WaarLIJk bUltengeWoon sUCCesVoL

Deze tekst is een chronogram. Een chronogram is een spreuk die het
jaartal bevat waarop ze betrekking heeft. Dat jaartal kunnen we vinden
door alle letters die groter gedrukt zijn te beschouwen als Romeinse
cijfers en ze bij elkaar op te tellen.

Een chronogram voldoet aan twee eisen:
- Alle letters die Romeinse cijfers voorstellen, moeten geteld worden.
(Strikte eis.)
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- Alle woorden die in de spreuk voorkomen, moeten ten minste een letter
als Romeins cijfer hebben. (Kan in noodgevallen mee gesjoemeld wor-
den, maar liever niet.)

Op het koningszilver komen diverse chronogrammen voor. In vroeger
eeuwen was het gebruikelijk bijzondere gebeurtenissen met een
chronogram te "vereeuwigen", en koning worden van de schutterij was
en is een bijzondere gebeurtenis.
De oudste plaat van het koningszilver bevat zelfs drie chronogrammen.
Het is de plaat van Jacob Berchmans die drie maal koning en dus keizer
werd. Drie bijzondere gebeurtenissen in drie chronogrammen op een
plaat.

Toen Cor Segers in 1984 koning werd, heeft hij mij gevraagd voor zijn
plaat een chronogram te maken, waarmee hij in feite een oud gebruik in
ere herstelde. (Zie Grueles 5 (1985) 2, P. 76.) Behalve voor de plaat van
Cor heb ik ook chronogrammen gemaakt voor de platen van Sjef
Clermont, Frans Roosen, Bert van de Weerdt en dit jaar voor die van Jo
Segers.

Een chronogram maken, is een. Een chronogram afbeelden of afdrukken
is een ten minste net zo secuur werkje. Een chronogram moet namelijk
in een oogopslag als zodanig herkend kunnen worden. Daartoe worden
de letters die als Romeinse cijfers dienen, opvallend groter afgedrukt
dan de andere letters. Als een chronogram in steen gehakt wordt of
wordt geschilderd, dan hebben die letters meestal ook nog een andere
kleur.

Chronogrammen afdrukken zonder fouten is een moeilijke zaak. Ik kan
daar over mee praten, want ik heb zelf in het eerder aangehaalde artikel
over het chronogram van Cor Segers twee fouten gemaakt. Het oudste
chronogram van Jacob Berchmans moet er als volgt uitzien:

aqUILa LUnaM DeVICIt

In het artikel was de "t" ten onrechte een hoofdletter. Het derde
chronogram van Berchmans moet luiden:

ConCItaVIt InVIDUM

ill

M = 1000 I = 1
D =500 W =V+V= 10
C = 100 U = V = 5
L 50 J = I = 1
X = 10 IJ = I + J = 2
V = 5



Er stond ten onrechte een extra "I" in het laatste woord.

In de uitgave van de Koninklijke Schutterij St-Sebastianus te Gronseld
"De Groete Broonk" (een overigens uitstekend boekwerk) staan maai
liefst vijf chronogrammen verkeerd afgedrukt. Hier volgt de correcte
weergave.

Het tweede chronogram van Jacob Berchmans (p. 66) moet luiden:
fortUnae DILUCULUM

Het chronogram van Cor Segers (p. 67):
Cor segers gronsVeLD grenaDIer roDe peLoton

zeVen X zeVen sChoten Later konIng sChUtterIJ

Het chronogram van Sjef Clermont (p. 68):
sJef CLerMont

zIJn praChtIg sChot Was prIJs
konIng Der sChUtterIJ

zIJn eerbeWIJs

Het chronogram van Frans Roosen (p. 68):
WerD konIng Der sChUtterIJ

De VogeL VLoog In zUn WeLgerICht sChot

Het chronogram van Bert van de Weerdt (p. 68):
Is konlng

nUChter Van bLIk
steLLIg Vast Van hanD

getWee
In eXCeLLente harMonIe

Of chronogrammen moeilijk te maken zijn, kunt uzelf het beste ervaren
door er een te maken. Voor de liefhebbers: maak een chronogram ter
gelegenheid van het 2 0-jarig bestaan van de Stichting Grueles. Een
deskundige jury zal beoordelen wclk chronogram het beste is. Het
zal gepubliceerd worden in het volgende nummer van Grueles.

Piet van Caldenborgh

112

Foto

Grueles 20 jaar, een impressie

"Constance", vrouw van "de burgemeester", speldt Frans Huits de gouden
Grueles -speld op.
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De harnionie musiceert.

De deputes Odile Wolfs en Jean Bronckers ontvangen de eerste exemplaren
van het Woordenboek van het Gronsvelds.
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Voorzitter Pim van de Weerdt feliciteert regisseur Hans Mulder na afloop van
"Woonderwaoter van Rieseberg".

De muzikanten staan klaar. De voorstelling kan beginnen.

115









"W
oo

nd
er

w
ao

te
r 

va
n 

R
ie

se
be

rg
"

1 
T

he
o 

H
uv

en
er

s 
(2

e 
zj

en
de

rm
) 

2 
P

ie
t H

uv
en

er
s 

(k
as

te
le

in
 P

ee
nk

er
s)

 3
 F

ra
nc

es
ca

 V
er

m
az

en
 (

vr
oO

w
va

an
 b

oe
r

B
er

ne
Im

an
s)

 4
 G

us
 V

er
m

az
en

 (
m

uz
ik

aa
nt

) 
5 

Jo
hn

 G
ub

be
ls

 (
bo

er
 B

er
ne

!m
an

s)
 6

 M
aa

rt
en

 G
ub

be
ls

 (
m

uz
ik

aa
nt

) 
7 

In
gr

id
va

n 
B

aa
l (

du
er

ps
vr

ou
w

) 
8 

Je
an

-M
ar

ie
 S

ta
rm

an
s 

(m
on

ek
as

jp
uu

le
r)

 9
 M

at
hi

eu
 P

in
ck

ae
rs

 (
sj

ry
ve

r 
ao

n 
de

 r
ec

hb
aa

nk
) 

10
C

hr
is

 R
ae

m
ak

er
s 

(v
ro

O
w

 D
um

ou
lin

) 
11

 F
ra

ns
 v

an
 d

e 
W

ee
rd

t (
pe

sj
to

er
) 

12
 G

ill
es

 J
as

pa
rs

 (
re

ch
te

r)
 1

3 
Jo

ze
f C

la
irb

oi
s

(g
rif

fe
er

) 
14

 H
an

s 
M

ul
de

r 
(r

eg
is

se
ur

) 
15

 P
au

l C
ro

uz
en

 (
ge

is
) 

16
 H

an
s 

K
en

ge
n 

(n
et

ao
re

s 
G

ie
lk

en
s)

 1
7 

G
in

a 
G

or
is

se
n

(v
ro

uw
 v

an
 b

oe
r 

O
el

is
jle

ge
rs

 1
8 

G
er

ar
d 

S
eg

er
s 

(b
oe

r 
O

el
is

jle
ge

rs
) 

19
 G

em
m

a 
B

ro
uw

er
s 

(v
ro

uw
va

n 
de

 n
et

ao
re

s)
 2

0.
P

ie
t v

an
 C

al
de

nb
or

gh
 (

't 
sa

lp
ie

te
rm

en
ne

ke
) 

21
 T

in
y 

S
eg

er
s 

(v
ro

O
w

va
n 

ka
st

el
ei

n 
P

ee
nk

er
s)

 2
2 

B
er

 W
ab

er
 (

d'
n 

do
kt

er
)

23
 T

oo
n 

va
n 

B
aa

l (
bo

er
 D

um
ou

lin
) 

24
 S

uz
an

ne
 P

itt
ie

 (
du

er
ps

vr
o0

w
)

25
 H

ub
 R

eu
m

er
s 

(b
or

ge
m

ei
st

er
) 

26
 A

lic
e 

Ja
sp

ar
s

(v
ro

uw
 v

an
 d

e 
bo

rg
em

ei
st

er
) 

27
 J

oh
n

va
n 

de
 W

ee
rd

t (
kO

st
er

) 
28

 J
o 

R
ei

nt
je

ns
 (

le
 z

je
nd

er
m

)
O

p 
de

 fo
to

 o
nt

br
ek

en
: R

ob
er

t D
oy

en
 (

G
ie

l, 
kn

ec
h

va
n 

bo
er

 D
um

ou
lin

)
T

ho
m

as
 H

ou
te

n 
(k

oe
rjo

un
g)

S
im

on
 R

eu
m

er
s

(k
oe

rjo
O

ng
) 

E
dd

y 
Ja

co
bs

 (
je

ge
r)

Z
ju

ul
 S

eg
er

s 
(m

uz
ik

aa
nt

)J
oe

p 
H

ey
ne

n 
(p

er
ds

kn
ec

h)
 J

ea
n 

va
n 

T
ho

or
 (

pe
rd

sk
ne

ch
)

.1
7.

;

tr
-)

P
ie

t M
an

s 
(k

es
jti

el
hi

er
)

A
nk

e 
Le

ve
au

 (
vr

oO
w

 v
an

 d
e 

ke
sj

tie
lh

ie
r)

T
om

m
y 

va
n 

E
ijs

de
n 

(t
ro

m
m

el
sj

le
ge

r)
.



Gezien

De achtergevel uit ons vorig periodiek is van "Huize Dennenlust", Rijksweg
106. Aan de straatzijde bij de ingang staan twee pilaren. In een pilaar staat
de tekst "HUIZE" en in de andere staat "DENNENLUST" gebeiteld. In de
zomer van 1987 werd deze woning door Jac Baars en zijn vrouw Truus
Vernaus van de erven Spauwen gekocht. Door de slechte staat waarin dit
pand verkeerde, werd eerst nog een jaar verbouwd, voordat Jac en Truus
deze woning konden betrekken. Omdat zij altijd in de stad gewoond hadden,
was het in het begin even wennen in Gronsveld. Nu zouden ze, samen met
hun dochters Susanne en Yvonne, voor geen geld meer weg willen.

Jac vertelde mij dat het huis uit 1881 moet zijn. Het bewijs hiervan liet hij
mij zien toen we op de zolder waren. In een balk stond in sierlijke letters
uitgesneden "ANNO 1881". Deze balk maakt deel uit van de originele
dakconstructie. De opdracht voor de bouw van het pand werd gegeven door
notaris Frans Brouwers. Voor de gewone man werd aan de linkerzijkant,
gezien vanaf de Rijksweg, een deur geplaatst. De hoofdingang werd gebmikt
voor echt belangrijke gasten. Voor eventueel ongenode gasten had de notaris
bijzondere veiligheidmaatregelen getroffen. Via twee luikjes kon hij vanuit
zijn slaapkamer zien of er zich iemand voor de brandkast beyond. Zoals u op
de foto kunt zien heeft de achtergevel een uitbouw van de begane grond tot
aan de dakgoot. Het trappenhuis bevindt zich in deze achterbouw hetgeen
voor Gronsveld uniek is. Het pand heeft rondom een hardstenen muurplint
van ongeveer een halve meter hoog. Ook dit is bijzonder.

124

De bouwdatum van de volgende achtergevel zou u wel eens kunnen
verbazen.

Sjef Cans

125



III

Historie

Hoe Gronsveld graafschap werd (I)

Op de glazen vloer van het koor van de voormalige minderbroederskerk
aan de Sint Pieterstraat te Maastricht, thans deel uitmakend van het
Rijksarchief in Limburg, ligt de grafsteen van Hendrik III, heer van
Gronsveld, overleden op 7 maart 1474. Hij was in rechte mannelijke lijn
de laatste uit het geslacht 'Van Gronsveld', die over de gelijknamige
plaats regeerde, want uit zijn huwelijk met Aleydis van Oupeye waren
alleen dochters geboren. De oudste, Johanna Catharina, huwde om-
streeks 1425 met Dirk van Bronckhorst Batenburg. Het lag in de lijn der
verwachting dat hij Hendrik zou opvolgen, maar het is niet duidelijk of
dit ook echt gebeurde. Men veronderstelt wel dat Dirk van Bronckhorst
reeds na 1444 het gezag over Gronsveld van zijn schoonvader kreeg
overgedragen. Feiten zijn dat Dirk van Bronckhorst zich meermaals heer
van Gronsveld noemde en dat hij ook munten op zijn naam liet slaan.
Lang kan zijn bewind in ieder geval niet hebben geduurd, want Dirk
overleed reeds omstreeks 1451, teruggekeerd van een pelgrimsreis naar
Jeruzalem. Daarmee zou Gronsveld zijn vererfd op zijn tweede zoon
Hendrik van Bronekhorst Batenburg, maar misschien heeft tijdens diens
minderjarigheid grootvader Hendrik van Gronsveld weer het bestuur
over Gronsveld in handen genomen. Na Hendriks overlijden in 1474
zouden Gronsveld en Van Bronckhorst Batenburg tot aan het begin van
de achttiende eeuw ten nauwste met elkaar verbonden blijven.

Gronsveld als rijksgebied

De `Gronsveldse erfenis' die Hendrik van Bronckhorst toeviel, mag
aanzienlijk worden genoemd. Ze bestond uit de dorpen Gronsveld,
Heugem, de helft van Eckelrade en het gehucht Honthem. Ook al betrof
het een vrij klein, aaneengesloten territorium, staatkundig en kerkelijk
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Wit: rijksgebieden, direct behorend tot het Duitse
Rijk: Terblijt, Wylre, Wittem inclusief Eys,
Gronsveld, Mesch en Slenaken.
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Gronsveld omringd door Brabantse gebieden

Landen van Valkenburg, Dalhem en
's Hertogenrade, samen de zogenaamde
Landen van Overmaze

Overige Brabantse gebieden:
Hertogdom Limburg
Tweeherig Maastricht, gedeeld met de prins-
bisschop van Luik
Brabantse heerlijIcheid van de Vroenhof
Ranken van Sint Servaas, rijksgebied onder
Brabantse voogdij: Berg, Heer, Berneau
Heerlijkheid Bemelen, toebehorend aan het kapittel

7 van 0.L.Vrouw te Maastricht
Breust en Eijsden waren deels Landen van
Overmaze, deels rijksgebied.
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+++++++++ Grens van het graafschap Gronsveld

Kerkelijke verdeling van het graafschap Gronsveld met de parochies 1)
Heugem, 2) Gronsveld, inclusief Rijckholt en Eckelrade en 3) Cadier, inclu-
sief Honthem.

lagen de verhoudingen nogal gecompliceerd. Heugem, Honthem en
Gronsveld/Eckelrade vormden ieder een juridische eenheid met een
eigen schepenbank. In kerkelijk opzicht was het gebied verdeeld over
liefst drie parochies, te weten Heugem, vervolgens Gronsveld en
Eckelrade samen met het 'buitenlandse' Rijckholt en tenslotte Cadier,
waaronder het kleine Honthem viel. Hoe deze clustering nu precies is
ontstaan, kan verder buiten beschouwing blijven. Wel is het noodzake-
lijk bier een korte typering te geven van de staatkundige positie van het
gebied in die tijd. Formeel maakte Gronsveld deel uit van het Heilige
Roomse Rijk met aan het hoofd de Duitse keizer. Vertrouwd als wij zijn
met de nationale staten uit de negentiende en twintigste eeuw, is het
moeilijk ons te verplaatsen in de middeleeuwse situatie. De keizer
representeerde de hoogste wereldlijke autoriteit in de middeleeuwse
christenheid, maar hij heerste niet over een eenheidsstaat. Zijn macht
steunde op de persoonlijke trouw van regionale en plaatselijke macht-
hebbers zoals hertogen, graven, bisschoppen en abten van grote kloos-
ters. Deze gezagsdragers ontvingen voor hun trouw landerijen en diverse
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soorten overheidsgezag van de keizer in teen. In de praktijk stelden deze
leenmannen zich steeds zelfstandiger jegens de keizer op en gedroegen
zich als soevereinen of landsheren over gebieden, die zij formeel slechts
in leen hielden. Sluitstuk van deze ontwikkeling was meestal dat die
onafhankelijkheid van het centrale gezag ook formed l juridisch werd
erkend en vastgelegd.
Tegen het einde van de Middeleeuwen levert het Maasgebied een goed
voorbeeld van de staatkundige versnippering die het leenstelsel in deze
streek had veroorzaakt. Tot `regionale machthebbers' hadden zich bier
ontwikkeld de hertogen van Brabant met gezag over het vroegere her-
togdom Limburg, de zogenaamde Landen van Overmaas (grote delen
van het tegenwoordige Zuid-Limburg) en de helft van de stad Maast-
richt, verder de prins-bisschoppen van Luik met onder andere in 1366
door verwerving van het graafschap Loon (een groot deel van het tegen-
woordige Belgisch-Limburg) en in het noorden en oosten de territoria
van de hertogen van Gelre, Gulik en Kleef. Tussen de dikwijls grillig
verlopende grenzen van deze vorstendommen lagen kleinere enclaves,
die hun zelfstandigheid ten opzichte van de grote buren hadden weten te
bewaren. Sommige behoorden toe aan kerkelijke instellingen als kapit-
tels en abdijen, andere stonden onder het gezag van plaatselijke heren,
behorend tot adellijke families met veel aanzien. Voorbeelden van
dergelijke landjes' onder geestelijke heerschappij in de directe omge-
ving van Gronsveld zijn Breust, Mesch en Heer, toebehorend aan respec-
tievelijk de kapittels van Sint-Martinus in Luik, Onze-Lieve-Vrouwe te
Aken en Sint-Servaas in Maastricht. Van de wereldlijke territoria kunnen
worden genoemd Gronsveld, Elsloo, Eys, Rijckholt, Slenaken, Stein,
Terblijt, Wittem en Wylre.
De middeleeuwse heren van Gronsveld hebben door een combinatie van
handigheid, brutaliteit en geluk hun onafbankelijkheid weten te bewaren
en ze vergrootten daarbij ook hun fortuin. Als voorbeeld kan worden
genoemd Johan II van Gronsveld. Deze ontketende in 1349 bij een ruzie
over een erfenis een heuse oorlog, in 1365 en 1371 had hij een gewa-
pend conflict met de stad Keulen, verder perste hij de abdij Val Benoit in
Luik tiendrechten over Gronsveld af en werd tenslotte in 1386 in Aken
vermoord.
Of de heren van Gronsveld ooit leenbanden voor hun bezit hebben gehad
met de Duitse keizer is niet duidelijk. Zelf beweerden zij van niet en
lieten er zich op voorstaan dat hun bezit moest worden beschouwd als
een leengoed van God en de zon', dat wil zeggen vrije eigendom, aan
geen enkele macht op aarde, onderhorig. Vermeldenswaard in dit ver-
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band is dat die status ook werd geclaimd door het aangrenzende
Rijckholt. De basis van het gezag van de heren van Gronsveld binnen
hun gebied bestond uit bepaalde regeringsrechten of regalia. Als zodanig
kunnen worden genoemd het recht op allerlei diensten van onderdanen,
het recht op de rechtspraak, muntrecht, jacht- en visrecht, tolrecht en
veerrecht, molenrecht, het recht op belastingheffing, het recht om ver-
sterk ingen te bouwen, het recht op goederen zonder eigenaar (bijvoor-
beeld nalatenschappen zonder erfgenamen of goederen aangespoeld op
de Maasoever) etc. Uiteraard waren aan deze rechten ook aanmerkelijke
inkomsten verbonden.

Het kasteel van Bronckhorst in 1743, gravure 'Ise eeuw.
Foto: J. Bonnet, Maastricht.

Ook al beschouwden de heren van Gronsveld zich min of meer als
koninkjes van hun gebied, toch achtten zij het verstandig goede relaties
te onderhouden met machtige buren. In het bijzonder gold dat voor de
hertogen van Brabant, aan wie regelmatig geldleningen werden ver-
strekt. In plaats van rente ontving men tot aan de aflossing daarvan
dorpen in de omgeving in pand of lucratieve ambten. Behalve Gronsveld
met bijbehorende rechten wisten zij door huwelijk, erfenis of koop een
aantal belangrijke bezittingen in de omgeving blijvend te verwerven,
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waaronder als voornaamste moeten worden genoemd het kasteel
Rimburg en de heerlijkheid Slenaken.

Van Bronckhorst Batenburg: Gelderse deftigheid

Door het huwelijk van de erfdochter van Gronsveld met Dirk van
Bronckhorst Batenburg deed in het tegenwoordige Zuid-Limburg een
familie haar intrede, die afkomstig was uit het Gelderse rivierengebied.
De Van Bronckhorsten behoorden daar samen met heren van Bergh,
Wisch en Bahr tot de vier zogenaamde `bannerheren`. Zij werden be-
schouwd als onafhankelijk en rechtstreeks staande onder de keizer en het
Heilige Roomse Rijk. Bronckhorst zelf, gelegen ten zuiden van Zutphen,
was niet meer dan een klein gebied rond het gelijknamige kasteel, maar
van de familie werd gezegd dat zij het adellijkst was. De bannerheren
onderhielden een vaste band met hun machtige buurman, de hertog van
Gelre, met wie ze zich niet in macht, maar wel in rang en aanzien kon-
den meten. Ook het kleine Batenburg in de Betuwe, ingeklemd tussen
Gelre en Brabant, was een onafhankelijk staatje, waarover de heren hun
gezag_direct aan de keizer ontleenden. Tot die rechten behoorde onder
andere het hierna nog te noemen zeer belangrijke muntrecht. Door het
huwelijk van Willem van Bronckhorst met de erfdochter Johanna van
Batenburg kwamen beide bezittingen, Bronckhorst en Batenburg, in
1317 in een hand.

Hoewel Bronckhorst en Batenburg formeel geen deel van Gelre uitmaak-
ten, speelden leden van de familie Van Bronckhorst Batenburg aan het
einde van de Middeleeuwen een belangrijke rol in de politieke verhou-
dingen binnen het hertogdom. Dat weerspiegelt zich ook in de allures
die de familie aannam. Bewust van zijn aanzienlijke afkomst betitelt
Joost van Bronckhorst Batenburg zich vanaf omstreeks 1530 als `graar,
hoewel duidelijke schriftelijke bewijzen voor dit predikaat ontbraken.
Deze pretentie zal naderhand ook bij de aanvraag van de graventitel
voor de heren van Gronsveld een rol spelen. Hoeveel eer en aanzien dit
voor Joost van Bronckhorst Batenburg ook mocht opleveren, na zijn
overlijden in 1553 probeerde zijn weduwe van de titel af te komen. Als
`gravin' moest zij immers bijdragen in de belastingen van het Rijk en de
prijs voor die eer achtte zij kennelijk toch te hoog. Met de kinderloze
Joost van Bronckhorst Batenburg stierf het geslacht als heren van
Bronckhorst en Batenburg in mannelijke lijn in het Gelderse uit.
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Stand en status

Ook al genoten de middeleeuwse families Van Gronsveld en Vdfi
Bronckhorst Batenburg als heren over hun gebiedjes in de regiollet
nodige aanzien, met de hoge adel in het Duitse Rijk konden zij zich toch
niet meten. Voor een carriere op `internationaar niveau was hun stand
nog te laag. En in de Middeleeuwen werd iemands plaats in de maat-
schappij, zowel in juridisch als sociaal opzicht, bepaald door de stand
waarbinnen men was geboren of opgenomen. De uit de geschiedenis-
boekjes bekende traditionele verdeling van mensen over drie standen,
adel, geestelijkheid en de 'clerde stand' als restgroep vormt overigens
slechts een zwakke afspiegeling van een veel gecompliceerder werke-
lijkheid. Alleen de geestelijke stand kende volgens het kerkelijk recht
een duidelijke hierarchische opbouw. De begrippen `ader en `derde
stand' zijn al veel vager. Niet alleen bestonden binnen de standen uit
diverse sociale lagen, deze vormden ook (zeker in het begin) geen
volledig gesloten kaste. Aanvankelijk werden in de add l ook nieuwko-
mers uit de derde stand opgenomen, zowel vrije mannen als van oor-
sprong halfvrij dienstpersoneel (zogenaamde `ministerialen'), mits aan
bepaalde voorwaarden werd voldaan. De minimale eis was de mogelijk-
heid een riddermatig leven te kunnen leiden, dat wil zeggen dat iemand
over een paard en wapenrusting beschikte om ten strijde te kunnen
trekken.
De adel zelf bestond ook weer uit verschillende lagen, waarbinnen een
strikt groepsbesef heerste. Een van de middeleeuwse indelingen van de
adel was die in de zogenaamde `heerschilden' De koning was drager van
het eerste heerschild, het tweede schild werd gevormd door de bisschop-
pen en abten, het derde door hertogen en graven, het vierde door `vrije
heren' en baronnen. Aan het eind volgden de `ministerialen', het dienst-
personeel van de add l dat op grond van zijn functie een riddermatig
leven leidde. Binnen dit gezelschap werden de bisschoppen en hertogen
beschouwd als respectievelijk geestelijke en wereldlijke rijksvorsten. In
rang stonden de hertogen hoger dan de graven, maar huwelij ken tussen
kinderen uit beide groepen waren geaccepteerd. Binnen de zogenaamde
rijksdag, een periodieke vergadering van afgevaardigden van de rijks-
steden en de hoge adel hadden de hertogen een afzonderlijke stem. De
graven hadden wel toegang tot deze bijeenkomsten en konden zitting
nemen in de zogenaamde gravenbank, maar zij stemden als collectief.
Lagere heren hadden geen toegang tot de rijksdag.
Vrijwel alle hoge wereldlijke en geestelijke ambten waren voorbehouden
132

aan leden van de add. Ook bepaalde adellijke kloosters en kapittels
fungeerden als plaatsen waar men `onder elkaar' kon zijn. Deze instel-
lingen werden gebruikt als exclusieve `opvangeentra' voor zonen of
dochters die om een of andere reden niet voor een wereldlijke functie of
de huwelijksmarkt in aanmerking kwamen. In onze streken zijn de
dameskapittels van Thorn en het iets minder deftige Susteren en de abdij
van Houthem/Sint-Gerlach daar voorbeelden van. Pas na een nauwkeu-
rig onderzoek van iemands afstamming werd beslist of de kandidaat
voor toelating in aanmerking kwam. Maatschappelijk gezien betekende
dit dat de adeldom van families die tot dit soort instituten toegang
hadden, boven iedere twijfel verheven was. Zelfs na iemands dood was

het belangrijk dat de afstamming van de overledene voor het nageslacht
Het kasteel Batenburg in 1741, gravure 18 e eeu w.
Foto: J. Bonnet, Maastricht.

letterlijk vereeuwigd werd. Adellijke dames en heren vonden hun laatste
rustplaats onder een steen waarop de wapens van hun voorouders waren
gebeeldhouwd. De grote marmeren grafsteen met familiewapens in de
kerk van Gronsveld, waaronder Willem van Bronckhorst Batenburg in
1563 werd begraven, is daar een fraai voorbeeld van.
Wanneer men de stand voor het nageslacht wilde behouden, was een
zorgvuldige keuze van huwelijkspartners noodzakelijk. Door deze
trouwerij binnen de eigen groep vormde men als het ware een grote
familie. Voor nieuwkomers was het tenslotte vrijwel onmogelijk fangs
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loor

gewone weg tot dit deftige gezelschap door te dringen. Slechts de keizer
kon iemand door verheffing in rang laten stijgen, welk besluit werd
vastgelegd in een zogenaamd adelsdiploma. Het kostte soms hee\l wat
moeite dat te verwerven. Een aardig voorbeeld daarvan leveren leden
van de Luikse familie De Bonhomme, industrielen van burgerlijke
komaf, die het niet aan geld ontbrak. In 1650 hadden zij al geprobeerd
zich in de adelstand te laten verheffen, maar de papieren waren bij een
tussenpersoon zoekgeraakt. Toen Jean-Maximilien in 1683 de rijks-
heerlijkheid Rijckholt kocht, noemde hij zich voortaan De Bounam de
Ryckholt en daar hoorde ook een fraaie titel bij. In 1693 verwierven hij
en zijn broer het adelsdiploma van keizer Leopold I op grond waarvan
zij zich `ridder van het Heilige Roomse Rijk' mochten noemen. Hoe
belangrijk adeldom werd geacht blijkt wel uit het feit dat Antoine de
Bounam de Rijckholt nog in 1789 (hetzelfde jaar waarin de Franse
Revolutie uitbrak) de titel `vrijbaron van het Heilige Roomse Rijk' in de
wacht wist te slepen. Overigens betekende een adelsdiploma lang niet
altijd dat iemand ook direct door zijn nieuwe standgenoten als gelijke
werd geaccepteerd, zeker niet wanneer deze 'briefadel` was gekocht met
veel geld. Bewezen adellijke afstamming woog zwaarder. Zo valt in de
niet altijd even vriendschappelijke verhouding tussen de heren van
Gronsveld en van Rijckholt wel eens te bespeuren dat de deftige graven
van Gronsveld toch enigszins neerkeken op hun minder chique buren.

Gronsveld vrije rijksheerlijkheid (1498)

Dirk van Bronckhorst Batenburg was een man van betekenis. Van zijn
vader en grootvader had hij Gronsveld en Rimburg geerfd, door zijn
huwelijk met Katharina van Alpen verwierf hij onder andere de heerlijk-
heden Alpen en Honnepel en het huis Eyll in het hertogdom Kleef.
Verder bekleedde hij het ambt van landdrost van het hertogdom Kleef,
een van de hoogste functies in dit gewest. Toch lijkt Dirk de status van
alleen maar `heer van Gronsveld' onvoldoende prestige te hebben ver-
schaft. In 1498 wist hij bij rooms-koning Maximiliaan van Oostenrijk
een diploma te verwerven dat hem de rang verleende van ireyherr des
heiligen reichs'. Zowel Rimburg als Gronsveld werden tot een `rechte
herrschaft' verheven. Maximiliaan motiveerde deze begunstiging door te
wijzen op de vele verdiensten die Dirk en zijn voorouders aan het Rijk
hadden bewezen, alsmede het feit dat het geslacht Van Bronckhorst
Batenburg van oudsher bekend stond als een familie van `redlichen adel,
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wesen und stand'. Voortaan waren de heer van Gronsveld en zijn nako-
melingen 'der schargesellschaft und gemeinschaft ...des heiligen reichs
rechtgeborn edelen freyherrn zugefugt...und zugestellt', dat wil zeggen
zij waren van nu af toegevoegd aan en behorend tot de gemeenschap en
de schare van edelen in het keizerlijk gevolg, die krachtens geboorte
behoorden tot de rijksvrijheren.
Bij nauwkeurige lezing van het diploma valt op dat alleen de verdiensten
en het aanzien van de familie Van Bronckhorst Batenburg worden ge-
noemd. Nergens wordt gezinspeeld op een eventueel reeds bestaande
hoge status van het `rijksgebied' Gronsveld als reden voor een verhef-
fing in de `reichsfreyherm'-stand. Eerder omgekeerd lijken Gronsveld
en Rimburg juist door de komst van de familie Van Bronckhorst Baten-
burg in aanzien te zijn gestegen.

Schipperen tussen kroon en kerk

Na het overlij den van Dirk van Bronckhorst in 1508 werd hij door zijn
zoon Johan I van Bronckhorst Batenburg opgevolgd als rijksvrijheer van
Grons-veld en Rimburg, heer van Alpen en landdrost van de hertog van
Kleef. Door die functie werd hij na 1538 ook betrokken in de strijd die
de hertog van Kleef voerde met keizer Karel V over het bezit van het
hertogdom Gelre. Voor de hertog eindigde de oorlog met een nederlaag
en Johan, die zich in de vijandelijkheden jegens de keizer niet onbetuigd
had gelaten, werd gedwongen Rimburg als leen aan de keizer op te
dragen.
Naast deze politieke verwikkelingen raakte de familie Van Bronckhorst
Batenburg ook nog verwikkeld in de religieuze problemen van die tijd.
Hoewel de hertogen Johan III (1521-1539) en Willem V (1539-1592)
van Kleef zelf niet tot het lutheranisme overgingen, is bekend dat zij met
deze religie sympathiseerden. Van Johan I van Bronckhorst Batenburg
wordt op grond van een welwillende houding jegens protestanten wel
beweerd dat hij een aanhanger was van de nieuwe leer, maar een bewijs
daarvoor is er niet. Zijn zoon Willem die hem na zijn overlijden in 1559
opvolgde, is katholiek gebleven, maar diens vrouw Agnes van Bylandtt
werd een ijverig aanhangster van het calvinisme. Pas op hoge leeftijd
(zij overleed in 1615) keerde zij tot het katholicisme terug.
Willem van Bronckhorst Batenburg en Agnes van Bylandtt hadden een
dochter en twee zonen, Joost en Johan. Deze twee volgden samen hun
vader Willem in Gronsveld op na diens overlijden, maar hun moeder
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behield voorlopig de voogdij. Joost van Bronckhorst Batenburg koos na
het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog de kant van de opstandelingen
tegen Philips II, de koning van Spanje. Hij sneuvelde kinderlodsin
1589, waarna zijn broer Johan II, een overtuigd katholiek, alleenheer
van Gronsveld werd.
De familie Van Bronckhorst Batenburg wankelde dus voortdurend tussen
katholicisme en protestantisme en tussen trouw en opstandigheid jegens
de keizer en de koning van Spanje, een gedrag dat in die tijd wel bij
meer adellijke geslachten wordt vastgesteld. Gezien vanuit het standpunt
van het wettige, katholieke gezag, was hun gedrag dus verre van onbe-
rispelijk.

(wordt vervolgd)

Jacques van Rensch

Ich sjrief mich

Berentzen
Deze naam is afgeleid van de voomaam Bern(h)ard, een Germaanse naam
die "sterk en moedig als een beer" betekent. Verwante namen zijn Bemards,
Bemaards en Beeren.

Broekhuizen
Ontleend aan de plaatsnaam Broekhuizen: een huis bij een moeras of
laaggelegen gebied. De plaats Broekhuizen vinden we o.a. in Limburg,
Drente, Overijssel, Utrecht en Gelderland. Andere voorbeelden van een
dergelijke ontlening zijn: Van Eys, Van Geleen, Van Bun (Bunde), Van
Mook en Van Thoor (Thorn).

Bouwens/Bovens
De namen Bouwens/Bovens kunnen een afleiding zijn van Boudewijn, van
de voomaam Baudens of van Bavo. Verwante namen zijn: Bouts, Boutens,
Boltong, Bawe(i)ns, Bauvens, Bawin, Bovijn, Boving en Bovain.

Buteyn
Afgeleid van de Germaanse voornaam Botto.

Buise
Twee mogelijkheden: 1. Afgeleid van Buysen (onder Bilsen, B). 2. Van de
Germaanse voomaam Buso. Verwante namen zijn Buysen, Buijsen, Buis,
Buze en Buissink.

Claessen(s)
De naam Claessen(s), Klaassen is een van de meest voorkomende familiena-
men in deze streken en wellicht ook in Limburg. Hij is afgeleid van de
voomaam Nicolaas, die als heilige in de middeleeuwen bijzonder werd
vereerd en waamaar veel kinderen werden genoemd.

Clermont
Afgeleid van de plaatsnaam Clermont (schitterende berg) bij Luik (Clermont
sur Berwinne) of Clermont bij Verviers.
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Coumans
Ontleend aan de beroepsnaam Koopman. In de loop der tijden "verslijt" de
pm in Koopman tot m: Koopman Kooman - Couman(s). Verwante namen
zijn: Kopman, Koopman, Cuman, de Cueman, Koumans en Kouhmane.

Ooms
Ook familieverhoudingen hebben geleid tot het ontstaan van familienamen.
De naam oom luidde oorspronkelijk: oheim": broer van de moeder of, meer
algemeen: bloedverwant. Een tweede mogelijkheid is dat de naam is afgeleid
van een vleivorm van het Germaanse Omaar. Verwante namen zijn: Ohm en
Oomen.

Op Hey
Verwijzend naar de woonplaats van de naamgever of van de plaatsnaam
Heide. Verwante namen zijn: Van der Heyden, Van der Hijden, Verheijden,
Verheijen, Heijman(n) en Heijmans.

Peerboom
Twee mogelijkheden: 1. Van de plaatsnaam Perenboom. 2. Verwijzend naar
de woonplaats "bij de perenboom" dat vroeger vrijwel altijd slagboom
betekende. Verwante namen zijn: Van den Peerboom, Peereboom,
Peirenboom.
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Clermont

ThilmsterCiermant

Pittie
Verschrijving van de in Wallonie veel voorkomende naam Petit (=klein). De
familie Pittie is een oude St.- Geertruidse familie. De eerste Pittie, Willem,
vinden we in 1681 in de parochieregisters van St.-Geertruid. Hij was afkom-
stig van Moelingen.

Raes kin
Ontleend aan de Germaanse voornaam Raas. Verwante namen zijn: Rasquin,
Raskin, Raszkin, Raskinet, Rasquain en Reysken.

VanderlindenNan der Linden
Afgeleid van "linde" een veel voorkomend toponiem. Ook de plaatsnaam
Ter Linde komt veel voor. Verwante namen zijn: Van der Linde, Van Ter-
linden, Verlijnde, Verlende en Van der Lijnde.

Gilles Jaspars
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Streekmuseum

Wat maog 't zieri ?

Het afgebeelde voorwerp uit ons vorige nummer is een carbidlamp. Er
was deze keer maar een reactie en we! van Jef Notermans. Een niet
volledig correcte reactie, want hij meldde ons dat het een carbidlamp
was voor een fiets. Deze lamp werd echter gebruikt voor een motorfiets.
Toch ontvangt Jef van ons een zeer bruikbare hedendaagse fiets-
verlichting.
Het onderste gedeelte van de carbidlamp werd met stukjes carbid ge-
vuld. Aan de achterkant beyond zich een reservoirtje gevuld met water
dat nodig was om acetyleengas uit het carbid vrij te maken. In het
voorste gedeelte beyond zich, achter een deurtje met een enigszins
bolrond glas, een brander. Het glas diende als vergrootglas om het licht
beter te spreiden.
Men moest vroeger dus denken aan voldoende water, aan carbid, aan
lucifers en de brander mocht niet verstopt raken. Toch had de lamp, in
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tegenstelling tot de tegenwoordige dynamolamp een belangrijk voordeel.
Ze gaf namelijk altijd licht, ook als er niet of nauwelijks gefietst werd.
Carbid werd thuis bewaard in een gesloten pot. De jeugd had dit snel in
de gaten en af en toe werd de voorraad aangesproken of er werd bij
Worn de Sjmied voor een dubbeltje carbid gekocht. Er kon dan met de
carbidpot, die zelf gemaakt was van een leeg Maggiblik, worden gescho-
ten. De jongens maakten een gaatje in de bodem. Daaruit kon het gas
ontsnappen. In het blik enkele stukjes carbid, een scheutje water, snel
afsluiten en dan het blik op de zijkant leggen. Door een lucifer bij het
gaatje te houden volgde een ontploffing. De deksel knalde met geweld
van het blik.
In de tweede wereldoorlog moest het glas bekleed worden met papier.
Alleen een smalle rechthoekige opening in het papier zorgde voor
minimaal licht.
Bij de familie Lacroix fotografeerde ik een prachtige verzameling
lampen.

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

John van de Weerdt
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Apotheek dokter Pinckers Eijsden

Tijdens het museumweekend in april j.l. werd de door Grueles i beheer
genomen en inmiddels gerestaureerde "apotheek dr. Pinckers" vdor het
eerst aan belangstellenden getoond in het streekmuseum. De aanduiding
"apotheek dr. Pinckers " verdient een nadere toelichting.

Apotheek dr. Pinckers

De apotheek bestaat uit het meubilair (wandrekken met ladekastjes en
een toonbank met glazen opstand), glaswerk zoals bruine apothekers-
flessen met Latijnse opschriften, overige attributen, nodig voor
apothekerswerkzaamheden (mortieren met stampers, maatbekers, trech-
ters, een balans, pillenplankjes, een pillendraaibank en een pillendraai-
machine) en enige boekwerken (waaronder Keesings Medisch Archief,
de Codex Medicamentorum, de Nederlandse Farmacopee en enige
wandplaten.

Apotheker Dubois

De "apotheek dr. Pinckers" met toebehoren is voor een gedeelte aflcom-
stig van de in Eijsden aan de Breusterstraat 16-18 praktiserende "apothe-
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ker ten platten lande" Jean Joseph Balthasar Dubois. Hij werd geboren te
Thimister (B) in 1832 en trouwde te Gronsveld in 1857 met de uit
Eckelrade afkomstige Maria Catharina Floriberta Agnes Roebroeck
(geb. 1830). Sedert 1852 was hij apotheker in Eijsden. Dat bleef hij tot
aan zijn overlijden in 1893, waarna de apotheek onder beheer van zijn
echtgenote werd voortgezet. Zij liet zich bijstaan door apotheker
Christiaan Pascal la Rose (Haarlem 1842-Eijsden 1910) en enige assis-
tenten. Kort na haar overlijden op 4 augustus 1911 werd de apotheek
gesloten.
Verder dient vermeld dat Dubois van 1861 tot 1883 raadslid was, in de
jaren 1866-1883 tevens wethouder en van 1883 tot aan zijn overlijden in
1893 burgemeester van Eijsden. Zijn zoon Eugene (1858-1940) werd als
paleontoloog wereldberoemd door de ontdekking in 1891 te Trinil (Java)
van de zogenaamde "missing link", een fossiel dat de evolutionaire
overgang van aap naar mens zou bewijzen.

Van Dubois naar Pinckers

Inmiddels schrijven we 1905 en de in Gulpen geboren Lambert-Philippe
Pinckers (1875-1945), die zich kort daarvoor als "geneesheer" te Eijsden
heeft gevestigd, bouwt, na enige omzwervingen elders in Eijsden, aan de
Wilhelminastraat 78 (toen Langstraat) een huis met praktijk, apotheek,
koetshuis, paardenstal en carbidhuisje.
Toen apotheek Dubois haar deuren sloot, kwamen het meubilair en de
apotheekbenodigdheden in de verkoop. Dokter Pinckers greep zijn kans
en na enig timmerwerk om het geheel passend te maken vond de apo-
theek een nieuwe bestemming aan de Wilhelminastraat. Vervanging en
aanvulling van het geheel met nieuwe attributen en moderne gebruiks-
voorwerpen completeerden het geheel. Dat zou zo doorgaan tot eind
1979, maar dan zijn het zijn zoon Alfred (1907-1984) en zijn kleinzoon
Robert (1935) die praktijk en apotheek voeren. Op 7 januari 1980 vestigt
apotheker Lank uit Heerlen zich in het tot apotheek verbouwde pand aan
de Wilhelminastraat 50 en worden de apotheken van de huisartsen
A.Pinckers/R.Pinckers en J.Jacobs/H.Ausems gesloten.

Bewaring van de apotheek voor het nageslacht

Op initiatief van dokter Robert Pinckers werd de apotheek met toebeho-
ren in bruikleen gegeven aan de Stichting Eijsdens Verleden. Op deze
wijze zou ze voor het nageslacht bewaard kunnen worden. De apotheek
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werd afgebroken en opgeslagen in de kelder van het gemeentehuis van
Eijsden in afwachting van restauratie en een goede pick om ze te kunnen
opbouwen en tentoon te stellen. Ondanks verwoede pogingen is et de
Stichting Eijsdens Verleden niet gelukt daaraan te voldoen.

Gelukkig was de Stichting Grueles bereid de apotheek over te nemen en
ze wist deze met een enthousiaste en deskundige groep mensen in een
half jaar tijd in haar oude luister te herstellen. Daarvoor hulde en dank!

Henk Boersma, voorzitter Stichting Eijsdens Verleden
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Landinrichting/Ruilverkaveling Mergelland-West

Enkele nummers geleden (jaargang 19991nr. 1) schreven we in dit perio-
dick over de gevolgen van de ruilverkaveling in onze omgeving. Aanlei-
ding was destijds de kaalslag die had plaatsgevonden, waarbij vooral
hoogstambomen en meidoornhagen het moesten ontgelden. Grueles
heeft daarna het verdere verloop kritisch gevolgd. Er waren immers
afspraken gemaakt met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de
ruilverkavelingscommissie Mergelland-West over compensatie (nieuwe
natuur) en herinrichting van het landschap (landinrichting). Nu de
feitelijke landinrichting haar beslag heeft gekregen blikken wij terug.
Heeft de beloofde compensatie werkelijk plaatsgevonden?

Bij de ontwikkelingen die zich rond Gronsveld hebben voorgedaan is het
goed_een aantal feiten op een rijtje te zetten.

- Het besluit rond de ruilverkaveling is genomen in 1979 toen de land-
bouw nog een belangrijke bron van bestaan was in Zuid-Limburg. Thans
is de landbouw nog belangrijk maar de groep mensen die er direct haar
boterham mee verdient is kleiner geworden. De maatregelen moeten dan
ook worden gezien in de tijd dat de besluiten genomen werden. Het is
vreemd dat dergelijke besluiten (zeker als ze pas na twintig jaar worden
uitgevoerd) niet heroverwogen worden.
- Plannen moeten altijd in een geheel worden beoordeeld. Zo zijn er heel
veel compenserende maatregelen getroffen voor de "schade" die de
ruilverkaveling heeft meegebracht. De compensatie heeft helaas vooral
buiten Gronsveld en Rijckholt plaatsgevonden in de kwetsbare gebieden
op het plateau (Slenaken, Noorbeek, Sint Geertruid). Het overgangs-
gebied tussen Gronsveld en Rijckholt en het Savelsbos is er het slechtste
van afgekomen omdat dit gebied vanwege zijn relatief vlakke karakter
goed geschikt was voor concentratie van agrarische gronden.

- De veranderingen in het landschap in de naaste omgeving van
Gronsveld en Rijckholt zijn niet alleen veroorzaakt door de ruilverkave-
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ling Mergelland-West. Ook werden door Staatsbosbeheer beheers-
maatregelen uitgevoerd en werden door de stichting Instandhouding
Kleine Landschapselementen (IKL) beheerswerkzaamheden in het vrije
veld uitgevoerd (bijv. de aanleg van amfibiepoelen). Door het water-
schap Roer en Overmaas zijn in Zuid Limburg meer dan 80
waterbergingsbassins en waterbuffers aangelegd die verband hielden met
de jaarlijks terug -kerende problemen rond wateroverlast en modderstro-
men (het tegengaan van erosie). Tenslotte heeft de Waterleiding-
maatschappij Limburg besloten tot een waterontkalkingsproject in Zuid-
Limburg. Dit project heeft ook in grote delen van ons buitengebied
(tijdelijk) zichtbare sporen achtergelaten.

Het proces van veranderingen is met name door betrokken burgers en
milieugroeperingen nauwlettend gevolgd. Dit heeft in bepaalde gevallen
geleid tot aanpassingen en verbeteringen. Een aantal maatregelen is
daarom niet conform plan uitgevoerd.

Veel burgers hebben zich gemeld bij de Landinrichtingsdienst of het
IKL voor subsidie ten behoeve van het realiseren van erfbeplanting en
het aanplanten van hoogstambomen of meidoornhagen.

Intussen is veel gebeurd in het kader van de ruilverkaveling Mergelland-
West. Er zijn veel aanpassingen gerealiseerd t.b.v. de agrarische sector
(percelen werden geconcentreerd, wegenstructuur werd aangepast, er
kwamen maatregelen voor waterbeheersing en het tegengaan van ero-
sie).
Thans zijn het veelal compensatiemaatregelen die nog worden uitge-
voerd. Wat is er dan zoal gebeurd in onze "achtertuinen"?

er zijn langs tientallen kilometers weg, bomen en hagen aangeplant;
er zijn grotere en kleinere landschapselementen aangelegd met een

totale oppervlakte van meer dan 170 ha. zoals kleine bospercelen en
graften.
er zijn meer dan 300 verzoeken voor particuliere erfbeplanting ingewil-

ligd en gerealiseerd;
er zijn 430 ha. reservaatsgebied gerealiseerd en ingericht aan de bos-

rand bij de "Sjechelder".
er zijn, ter verbinding van natuurgebieden, 19 ha. verbindingszones

ingeplant;
er zijn, in samenwerking met het IKL, meer dan 7000 hoogstam-
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fruitbomen nieuw aangeplant;
Een hieuwe hoogstamboomgaard onder Trichterberg.

er zijn, in samenwerking met het IKL, meer dan 40 kilometer hagen
(veelal meidoorn) langs particuliere eigendomsgrenzen geplant. De
hagen worden thans nog beschermd door meer dan 30.000 acaciapalen
met afrastering.

er zijn diverse dassenpassages gerealiseerd en amfibiepoelen aange-
legd.

tenslotte zijn er gronden verworven als natuurreservaat voor de wilde
hamster (de koenwoilf) langs de Bronkweg richting Cadier en Keer

Om een beeld te krijgen van wat er nu werkelijk veranderd is in de
omgeving van Gronsveld en Rijckholt is Grueles bezig met het vervaar-
digen van een kaart waarop de situatie van 1990 wordt vergeleken met
de situatie van 2000. Op deze kaart zal te zien zijn waarop de belang-
rijkste wijzigingen betrekking hebben:

welke wegen en paden zijn aan het openbaar verkeer onttrokken;
welke wegen, paden, ruiterpaden, mountainbikeroutes zijn hiervoor in

de plaats gekomen;
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- welke onverharde wegen zijn verhard;
welke hoogstamfruit-pereelen zijn omgezet in akkerland of weiland;

De fraai ingerichte hoek Oude Eckelraderweg en Trichterberg met hagen en
"sjtiagelkes".

welke hoogstamfruit-percelen zijn nieuw aangeplant;
- welke drinkpoelen zijn nieuw aangelegd;
- welke meidoornhagen zijn verdwenen en welke zijn nieuw aangeplant.
- welke percelen zijn toegevoegd als bosperceel;

welke percelen zijn toegevoegd als overgangszone tussen bos en
cultuurgrond.

We verwachten deze kaart over enige tijd te kunnen presenteren.
De foto's bij dit artikel laten u enkele stukjes "veranderd" Gronsveld en
Rijckholt zien. Het is aan u en aan de toekomst om te bezien of we er
beter of slechter van zijn geworden.

Sectie natuur
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Loilke Halders

Ludovicus Hubertus (Loilke) Halders werd op 26 februari 1875 in
Gronsveld geboren als jongste zoon van Laurents Halders en Catharina
Hubertina van den Boom. Het gezin telde vier kinderen. De uit Caestert
afkomstige Laurents had na zijn huwelijk de 18e- eeuwse boerderij " 't
Heufke" aan de Rijksweg betrokken. (Op deze plaats staat thans de
woning van de familie Doyen-Dupont, Rijksweg 47).
In dit huis werd LotIke geboren. Hij ging naar de lagere school aan de
Rijksweg (thans no. 64.) en ging op twaalfjarige leeftijd, zoals toen
gebruikelijk, een vak leren. Hij werd schrijnwerker. De eerste jaren
werkte hij, zoals zoveel Gronsveldenaren en Rijckholtenaren, in Luik.
De reis ging per trein.
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Na enige jaren had Lake het in Luik wel bekeken en zocht hij emplooi
in Maastricht waar hij voor diverse aannemers werkte. Om zijn trakte-
ment wat aan te vullen maakte hij in zijn vrije tijd ook doodkisten. Hij
was niet alleen een kundig schrijnwerker, ook als meubelmaker tond hij
zijn mannnetje. Een prachtig afgewerkte en gebeeldhouwde kast bij zijn
dochter Lieske getuigt hier nog van. Ook aan de bouw van Klokke
Roeland (tegenwoordig restaurant De Keizerskroon) heeft hij meege-
werkt. Alle houtwerk heeft hij afgehangcn en alle tuinbanken zijn door
hem vervaardigd.

't Heufke, de 18e -eeuwse boerderij waar LoOke werd geboren.

Als een van zijn kinderen trouwde maakte hij bun meubels. En toen er
kleinkinderen kwamen moesten die niet, zoals zijn eigen kinderen, in
een ijzeren wieg liggen, nee, Lake timmerde voor hen een fraai houten
bedje. Het hout haalde hij uit een eigen stukje bos in de buurt van de
Henkeput. Ook de overheid van de schutterij wist zijn talenten op
waarde te schatten. Diverse malen heeft hij de vogel voor het vogel-
schieten gemaakt.

Loilke trouwde in 1906 met Maria Catharina (Net) Goessen, telg van een
van oudste Gronsveldse families. Net was in 1879 in Gronsveld geboren
als dochter van Zjang Goessen en Catrien Spronck. Haar familie woonde
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aan de Rijksweg, (thans no.97) en telde, buiten Net, nog twee zoons,
Nikkela en Zjeu. Twee zoons waren jong gestorven. Nets ouders stierveti
vrij jong en daardoor werd de last van de opvoeding van haar op-
groeiende broertjes op haar schouders gelegd.
Een paar maanden voor haar huwelijk stuurde Net haar toekomstige
echtgenoot een nieuwjaarsbrief die te aandoenlijk is om hem hier niet in
zijn geheel af te drukken.

Geliefde Vriend,

Weer een jaar door God aan u gegeven.
Hij spare U hoogere rijks in het zoet genoegelijk leven.
Gezondheid zij U deel op deze glibbe baan.
Waar Gij ook wandelen mogt God neven U zal staan.
Smaakt deze dierbare live. Gij die ik oprecht beminne.
Ja niemand kan mijn hart dan gij alleen overwinne.
Hij God die harte kent, zelfs in den diepsten grond.
Die bewoog mijn hand en pen zoo hij het beste vond.
Wordt oud geliefde, ja dat grijsheid u omsnoerd.
En eens ons liever trouw in beider armen voerd.
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En ons beider bij elkaar deelen in zulk geluk.
Bevreid van veel onheil in tegespoed en druk.
God spaart me U geliefde, op deze kronkele wegen.
Smaakt in U levenstijd, Gods liefderijken zegen.
Door het moeilijke perk in het oog dat alles ziet.
Galm ik uit een zuiver hart, geliefde vergeet mij niet.
En zoo Gods stem U opriep naar het akelig kille graf.
Door er het minste deel, wijk ik niet van U af.
Maar zal gestaag aan God de welvaard voor U smeeken.
Al mogt ik in dien tijd ook duizend troone lezen.
Daar leven wij gerust, in het troostelijk verblijden.
Met ons beider bij elkaar, waar niemand ons zal scheiden.
Dit zijn de wenschen van
Catharina Goessen.

Gronsfeld 1 Januari 1906.

1916. V.1.n.r LoCike, Bertien, Zjeng, Leonie, Not. Met matrozenpakje Lyjo.

Het huwelijk van Lofike en Net werd gezegend met zes kinderen: Leonie
(1907), Bertien (1909), Lyjo (1912), Zjeng (1915), Jeannette (1921) en
Lieske (1925).
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Het vertrek van Bertien naar de missie in Belgisch Congo op 22 oktober
1937: v.I.n.r Baaltes Pinckaers, man van Leonie, haar zus Leonie, Net
Waber-Scheepers, Anna Lebens, Pater Kruyen, haar moeder Net, Title
Halders-Theunissen, haar broer Lyjo, haar vader LoOke, haar zus Jeannette,
Lena Wittert en haar peter Nikkela Goessen. Voorste rij: haar zus Lieske en
Bert/en. Bertien zou pas bij de opstand in Congo in 1965 naar Nederland
terugkeren.

Bertien trad in in het klooster der Franciscanessen Missionarissen van
Maria te Gooreind-Wuustwezel en vertrok in 1937 op 28-jarige leeftijd
naar Belgisch Congo. Daar zou zij tot 1965 blijven. In dat jaar brak er
namelijk een opstand uit die haar en haar medezusters noodzaakte terug
te keren naar Europa.
Hoewel haar ouders trots waren op de keuze van hun dochter voor het
religieuze leven, heeft hun het star vasthouden aan de strenge klooster-
regels ook veel verdriet gedaan. Zo mocht Bertien het klooster nooit
verlaten en heeft zij ook de begrafenis van haar vader noch van haar
moeder mogen bijwonen. Ook mocht zij niet gefotografeerd worden. Bij
hoge uitzondering maakte de kloosterleiding daar bij het vertrek van
Bertien naar de missie een uitzondering op.

Loake leidde een rustig leven, had een varken en wat kippen, rookte zijn
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1932. Achterste rij, v.I.n.r. Zjeng, Bertien, Leonie, Lyjo. Voorste rij v.I.n.r.
Lieske, Net, Lob' ke, Jeannette.
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1930. Lieske Fielders en Zjannetteke
Goessens (van Ber van Eudem).
Zjanetteke overleed op 12-jarige leeftijd.

-11

1949. LoOke en Net in de achtertuin van
Rijksweg 99.

pijpje en teelde, tot grote angst van Net, tijdens de oorlogsjaren zijn
eigen tabak die hij in de keuken op de Brabantse kachel te drogen legde.
Voor de rest ging zijn gehele aandacht uit naar zijn gezin. Vaak ging hij
in het voorjaar met de kinderen in het bos "meanie" (morieljes) zoeken,
een bezigheid die de goedkeuring van politieagent/boswachter Houter-
mans niet kon wegdragen. Deze man, die zich als hoogste levensdoel
had gesteld zoveel mogelijk bekeuringen uit te schrijven (hij
verbaliseerde zelfs zijn eigen zoon en betaalde zelf de boete), betrapte
Lofike eens tijdens een van zijn zoektochten en maakte hem, tot grote
ontsteltenis van Lance en later van Net, een proces-verbaal.
Loake ging nooit op stap en als hij al eens in een café kwam dan was het
om tijdens de kermisdagen te bedienen in het café van Lies van d'n
.Dikke (Van de Weerdt, thans café Kerteermeister). Zijn beste vriend was
Ber Halders, de vader van o.a. Door, Colla en Ber. Toen deze op jonge
leeftijd kwam te overlijden werd Lofike aangezocht om als toeziend
voogd op te treden.

Zo verliep Lonkes leven kalm en rustig. Als een tevreden mens stierf hij
op 2 juni 1954. Net overleed plotseling op 26 februari 1956, Lofikes
verjaardag.

Gilles Jaspars
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