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Bij de voorpagina

Ziang Lebens aan het "ruitere". 1933.

Voorwoord redaktie

Geen nieuw record wat de omvang van ons nieuwe nummer
betreft. De penningmeesteres heeft waarschuwend de vinger
geheven. Er kan veel voor uw f 17,50 maar niet een
"dubbele jaargang". Even gas terugnemen dus, maar toch
weer een respectabel nummer. De vertrouwde rubrieken, met
nieuwe artikelen.

Een dankwoord is op zijn plaats voor Maria Martin. Maria
heeft bijna 10 jaar het typewerk voor ons tijdschrift
gedaan. Zij vond het nu wel welletjes. Maria bedankt! De
ene Maria gaat, de andere komt. Maria Segers heeft de
plaats achter het toetsenbord ingenomen. Maria succes!

Tot slot: de munt. De munt gaat door! De machtigingen
druppelden langzaam maar zeker binnen. Mede dankzij de
gemeente Eijsden en de inspanningen van onze
oud-voorzitter zijn de 500 exemplaren gehaald. U hoort er
meer van via Binding en krant.

Vergeet 19 augustus niet op de kalender te noteren:
10-jarig jubileum Grueles. Verzet uw vakantie, zeg uw
vliegreis af, ga een week later naar de kust; tien jaar
Grueles mag u niet missen.

De redaktie.
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Historie

De torenmolen van Gronsveld

Een van de belangrijkste monumenten van Gronsveld is de
torenmolen, het trotse bezit van de Molenstichting
Limburg. Het molencomplex bestaat uit de windmolen, het
tegen de belt aangebouwde bakhuis, een grote en een kleine
stal en bovendien de monumentale molenaarswoning. In de
huiswei liggen de resten van een oude waterput. Er worden
planlien gemaakt om hem uit te diepen en het puthuisje
erboven te herbouwen (Er wordt al aan gewerkt. Red). Het
weiland is geadopteerd door de stichting Instandhouding
Kleine Landschapselementen, die de hoogstamboomgaard als
genenbank voor de oude fruitrassen onderhoudt.

Ligging

De molen staat op een lichte verhoging aan de rand van het
Maasterras, zij kan zodoende de valwinden vanaf de St.-
Pietersberg optimaal benutten. Hier kruisten zich de wegen
uit de dorpskernen Heer, Cadier en Keer, Heugem en
Gronsveld, waarvan Heugem en Gronsveld in 1618, het jaar
waarin met de bouw van de molen begonnen werd, tot het
graafschap Gronsveld behoorden. Op deze plek zou eerder al
een windmolen gestaan hebben, gebouwd door Hendrik III
tussen 1404 en 1474.

Bouw

Onder het bestuur van Justus Maximiliaan van Bronckhorst-
Gronsveld werd in 1618 begonnen met de bouw van de molen.
Rentmeester Hans Jacob van Huyckelhoven was belast met het
toezicht op de bouwwerkzaamheden. Aan de hand van zijn
boekhouding kunnen we de bouw van de molen nauwkeurig
volgen.

76 77



Men begon met het graven en opmetselen van een waterput.
In veldovens bij de bouwplaats werden bakstenen gebakken
en op 18 juli 1618 legde de rentmeester namens de graaf de
eerste steen. Benodigde mergelblokken werden onder andere
gehaald uit de St.-Pietersberg en het "Helloek" in het
Gronsvelder bos. Meester Nicolas Piry metselde de waterput
en de molenromp. Een kraag hardstenen, geleverd door
Nicolaas Collyn sloot de molenromp af. Deze steenhouwer
leverde ook de gedenksteen die nu in de molenbelt is
ingemetseld.
Molenmaker Bartolomeus Becker (?) zorgde voor het aankopen
van het benodigde hout in Eperheide, Slenaken, Gulpen,
Godsdaal (Val-Dieu), Aken en Juchen. Een koppel
molenstenen werd gekocht bij makelaars in Keulen. Deze
molenstenen werden ten zuiden van Hayen in de Zuid-Eifel
uit een stuk lavasteen gekapt. De molenstenen werden per
schip over de Moezel en de Rijn naar Keulen vervoerd. Voor
het transport van de maalstenen van Keulen naar Gronsveld
waren twee wagens met tien paarden en acht personen
noodzakelijk. In november 1623 werd linnendoek gekocht
voor het maken van de molenzeilen. We kunnen er dan ook
van uitgaan dat toen de molen maalvaardig was.

Torenmolen

Ten tijde van de bouw kende men slechts twee typen
windmolens. Het oudste type is de geheel houten kastmolen,
waarvan het hele molenhuis (de kast) gelagerd op een zware
balk (de standaard) in de wind gekruid kan worden. Deze
molens waren door al het bout duur in onderhoud en het
gebeurde wel eens dat de molens van dit type door zware
storm omgeblazen werden. Vanaf 1400 werden in de streek
aan weerszijden van de Rijn vanaf Keulen tot in Nederland
stenen torenmolens gebouwd. Met de gemetselde torenvorm
was men goed bekend. Men kende deze vorm van de bouw van
kastelen. Daar had de torenvorm bewezen een onverwoestbaar
bouwwerk te zijn, gemaakt om de eeuwen te trotseren. Geen
wonder dat de kasteelheer Justus Maximiliaan koos voor dit
molentype dat hij ongetwijfeld kende van zijn veldtochten
in het Rijnland.
Bij de oudste torenmolens werd de onderste verdieping niet
gebruikt. De maalzolder was bereikbaar via een trap buiten
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De bouwheer Justus Maximiliaan van Bronckhorst-Gronsveld.
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de molenromp om. Bij de latere types, zoals dus onze

torenmolen, werd de trap naar verschillende zolders in de

meer dan twee meter dikke buitenmuur uitgespaard. De
torensmolens werden uitgerust met een binnenkruiwerk, een
installatie om de molen van binnenuit op de wind te
kruien. Bij de herstelbeurt van 1766 werd de molen
"gemoderniseerd" en uitgerust met een staartbalk om hem
van buiten op de wind te zetten.

Lotgevallen

Als er geen wind was, kon er vroeger, en natuurlijk ook
nu, niet met de windmolen gemalen worden. Om ook bij
windstilte te kunnen malen werd er in de periode 1634 tot
1642 over gedacht een rosmolen (molen door paarden in
beweging gebracht) bij de windmolen te bouwen. Of dit plan
werd uitgevoerd is niet bekend. Maastricht werd in 1673
belegerd en tijdens een van de vuurgevechten werden twee
wieken van de molen geschoten.

In de tweede helft van de 18e eeuw hadden Hollandse
legereenheden in het gebied tussen Gronsveld en Heer hun
kamp opgeslagen. Dit bracht vele vernielingen aan de
bossen en landerijen met zich mee. Ongetwijfeld zal ook de
molen onder de oorlogshandelingen te lijden hebben gehad,
want in 1766 wordt de molen geheel gerestaureerd. De
molenromp werd verhoogd met een taps gedeelte van ongeveer

drie meter.
De kap werd voorzien van een "modern" buiten kruiwerk. Ook
het maalwerk werd aangepast aan de nieuwe situatie. Om ook
nu de wieken te kunnen bereiken en de molen te kunnen

kruien werd de molenbelt opgeworpen.

Molenaar Hollenders heeft in 1796 drie wieken van de molen
doen herstellen en een nieuwe maalsteen laten plaatsen. De
molen had daarvoor al zeven jaar stil gestaan. Tussen 1822
en 1840 werd de molenaarswoning gebouwd.

In 1863 tekende de weduwe van molenaar Hendrik Bemelmans
bezwaar aan tegen het aanplanten van kastanjebomen langs

de Molenweg. Zij zette haar verzet door tot bij de kroon,

waar haar bezwaar ontvankelijk werd verklaard en de

bestaande beplanting werd vervangen door bolaccasia's.
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De molen rond 1934.

Door onoplettendheid van de molenaar waaiden in 1917 de
wieken van de molen. In 1922 werd de molen opgeknapt. Er
werd een gietijzeren bovenas geplaatst en een oude houten
roede werd door een ijzeren vervangen. In 1940 kon de
windmolen weer niet gebruikt worden. Het wiekenkruis was
vermolmd, maar de kap en de kamraderen waren nog goed. Er
werd nog uitsluitend met motorkracht gemalen.
In een aantal artikelen in "De Nedermaas" werd gepleit
voor restauratie van de molen. De kosten werden geschat op
f 11.000,- maar omdat het Bureau Goedkeuring Werken in
1942 geen toestemming verleende, ging de restauratie niet
door. Op 12 september 1944 werd de molen in brand
geschoten, waarschijnlijk door lichtspoormunitie uit
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Amerikaanse geweren. Er reste slechts de stenen romp.
Het herstel van de oorlogsschade heeft lang op zich laten
wachten. In 1959 werd de restauratie door molenmaker
Adriaens uit Weert uitgevoerd. Hij gebruikte daarbip
onderdelen van de molen uit Horssen in Gelderland en die
van Maarheeze in Noord-Brabant. De restauratiekosten
bedroegen f 75.000,- hiervan moest molenaar Thomma 15%
voor zijn rekening nemen.
Ook na de restauratiebeurt moest er voortdurend aan de
molen gerepareerd worden:
nieuwe roeden
vernieuwen van de yang
voegen van de molenromp
nieuwe maalstenen
vervangen van windpeluw en lange spruit
nieuw dakleer op kap
nieuwe molenzeilen

Eigenaars

Na de dood van Justus Maximiliaan in 1662 erfde zijn zoon
Otto de molen. In 1680 kwam de molen in het bezit van
graaf Jan-Frans. Zijn weduwe hertrouwde met Claude Nicolas
van Arberg. Hun dochter Marie-Jose, erfde de molen in

1731. Zij trouwde met Maximiliaan van Torring-Jettenbach.
Daarna was de molen eigendom van August Joseph van
TOrring-Jettenbach.

In 1798 werd de molen door de Franse bezetters
geconfisqueerd en als domeingoed in 1805 verkocht aan Jan
Theodoor van Gulpen, notaris te Maastricht. In 1822 werd
de molen aangekocht door Jacobus Jacobs.
Alfonsine Bemelmans, gehuwd met molenaar Hubert van Houdt
(grbotouders van de Fam. Lacriox) kocht in 1889 de molen.
In 1919 verkocht zij het molencomplex aan Henri Jacobs,
bakker te Gronsveld (vader van Zjeng Jacobs, grootvader
van o.a. Peter Lemmens). In 1955 koopt Joseph Thomma,
pachter op de molen sedert 1 april 1924, het molencomplex.
Hij verkocht in 1969 de molen met boomgaard aan de
stichting Het Limburgs Landschap, die haar in 1972
overdroeg aan de in dat jaar opgerichte Molenstichting

Limburg.
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AlaablenU
Een molen oprichten betekende een enorme investering,
zeker voor graaf Justus Maximiliaan in zijn armlastig
graafschap. Om van voldoende inkomsten uit de molen
verzekerd te zijn, werden de bewoners uit de dorpen
waaruit het graafschap bestond, verplicht op deze molen
bun graan te laten malen. Men noemde een dergelijke molen
"banmolen". Er was verder ook geen concurrentie want het

was aan ieder ander verboden om windmolens te bouwen. Het

recht om gebruik te maken van de wind was een zogenaamd
heerlijk recht, dat pas afgeschaft werd in de Franse tijd.
Ook de rechten en de plichten van de molenaar waren in
wetten vastgelegd. Het maalloon werd in natura uitbetaald.

De "molder" mocht met een geijkte maatschep "de molter"

een bepaald gedeelte, varierend tussen 1/24 en 1/16 deel

van het aangeboden graan als maalloon houden. Deze

betaalregeling leidde natuurlijk tot meningsverschillen
tussen de molenaar en zijn klanten. Dit kon zelfs een
eerlijke molenaar overkomen. Bij het scheppen van zijn
maalloon bleef er wel eens wat graan in de wijde mouwen
van zijn jas hangen. Deze hoeveelheid graan verdween dan
eveneens in zijn "molderkist". Hij was eerlijk geweest;
hij had mar een keer geschept! Dat er toevallig graan in
zijn mouw zat, daar kon hij niets aan doen. Er wordt
daarom beweerd dat er voor molenaars een apart stukje
hemel gereserveerd is.
Over de hoogte van het maalloon ontstonden wel eens
meningsverschillen, zoals blijkt uit het verzoekschrift
aan de Schepenbank Gronsveld gedateerd 12.01.1721,

ondertekend door A.L. Rausbonnet, vertegenwoordiger van de
"herbergiers der vrije rijx Graefschap Gronsfelt om minder
accijns te betalen voor het malen van het mout".

Was het een langere periode windstil geweest, dan was de
molenaar gedwongen om ook op zondag of een andere
kerkelijke feestdag te malen. Daarvoor moest hij op
zondagmorgen na de vroegmis toestemming aan de pastoor
vragen, want werken op een zondag of een feestdag werd als

een ernstige zonde beschouwd. Hiervan getuigt de volgende
gebeurtenis op 3e paasdag 1663 (toen ook een kerkelijke
feestdag) die door pastoor Egidius Rutten van 1-leer werd
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Interieur molen. Bovenwiel met schijfloop op koningsspil.
(Foto DSM-kalender 1984.)

opgetekend:
" Op den 27 maart, die Dinsdag na Paschen en een van de
drie dagen van het Paaschfeest, leverde eene zekere
pachter van Heer, Servatius Wijnants geheeten, de
"Honsthienden" aan de pastoor van Gronsveld. Deze tiende
bestond uit ongeveer 12 vaten rogge en 12 vaten gerst en
haver gemengd, hetgeen men "cortcoren" noemt. Hij leverde
die vaten af door ze met zijne paarden daarheen te rijden.
Op den terugweg van Gronsveld naar Heer liet hij toe dat
de paardenknecht met de ledige paarden voorop ging, maar
toen hij bij den snel ronddraaiende windmolen kwam,
gebeurde het, dat een onbewaakt paard, het welk er onder
door liep, door de wieken werd getroffen. Zo hevig was de
slag, dat het paard in een vrij groot gat in den grond
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De forenmolen na de resfauratie van 1959. Op de voorgrond Zjeng van Kleur
(Wolfs).

werd neergesmakt en dat van de wiek eenige houten ribben
afsprongen, die tot bevestiging van het doek dienen. Ten
gevolge daarvan ging het paard, dat wel honderd gulden
waard was, vijf of zes dagen later dood. Ziedaar het
voordeel dat men behaalt door het ontheiligen der
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feestdagen."

Gemalen wordt er nog steeds op de torenmolen. De
produktiemethode is dezelfde als die in de tijd dat de
molen gebouwd werd. De "molders" vermalen baktarwe voor
thuisbakkers en -baksters, die er het onvervalste
"torenmolenbrood" van bakken. Ook weten weer een aantal
boeren de molen te vinden voor het vermalen van graan van
eigen oogst. Dit meel dient als eerlijk veevoeder, voor
hun slachtvarkens. Er zitten dus geen hormonen en andere
toevoegingen in.

Molenaars
Over de mensen die vroeger als molenaar op de torenmolen
gewerkt hebben is nog weinig bekend.

Bemelmans. In 1917 was Heunen, een vluchteling uit Belgie,
molenaar. Vanaf april 1924 werkte Joseph Thomma op de
molen. Hij was de laatste professionele molenaar op de
torenmolen.

Vanaf de tijd dat de molen door het Limburgs Landschap is
aangekocht, wordt de torenmolen door leden van het Gilde
van Vrijwillige Molenaars bemalen. Aanvankelijk was het
Dick Los uit Amby, geholpen door Brabantse en
Middenlimburgse Gildeleden. Later Jaap van Loenen uit
Tongeren, een beroepsmilitair bij Shape, en een van de
eerste gediplomeerde led-en van het Gilde, samen met Johan
Derksen uit Terblijt, een oud beroepswindmolenaar. Deze
laatste twee molenaars hebben een drietal molenvrienden
tot vrijwillige molenaar opgeleid: Hein van Hees uit
Elsloo, die o.a. op de windmolens in Horn ging werken, en
Paul Brouwers die de torenmolen tot 1987 trouw bleef en na
de restauratie van de molenaarswoning er ook gewoond
heeft. De derde cursist was ikzelf. Eerst werkte ik op de
Weltermolen in Heerlen. Drie jaar geleden ben ik samen met
mijn vrouw Marianne op het molencomplex komen wonen.
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand bemalen wij
de torenmolen en leiden wij er bezoekers rond.

Jo Meessen
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Louis Hollender pachtte
het banrecht, de molen.
jaar molenaar geweest.

in 1790
Voor die

Rond 1860

voor 120
tijd was
was dat

francs, inclusief
zijn vader 30
Hendrik



Reipe

Goonstig enoon. Berke zaot ater de taofel. Ze ma magkde e
kreiske Aver 't broed, heel 't tinge heure boa en sjnooj 't
haaf op ien dikke sjneje oe vaan Berke zich de nudige met
druug sjpek van de benne heef. "Oe de dat allemaol leet en
verpalleteerd kryt, en 'r Cs nog zoe greun es grUos", wore
heur weurd wie Berke nao boete trok.
'r Driejde get Om 't hoes, daan hie, daan dao, wie 'n by Om
heure kuerf. Kaom weer ien, pagkde de kattepoel en trok de
moostem ien. Leenks en res vloege de sjtejnsjes doer de hegke
en buim, meh 'r rUogkde geng mosj. Wie her zaag, laog dat mie
aon de mOsje es aon heum. 'n Hoon sjtaok heure kop doer de
hek en dNozelde op de sjlaoj aof. Met d'n ieste sjuilt vlemde
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her ze sjtik kepot. Op z'n hoeke zaot oonder 'nne sjtroek
honsruuskes ien de hek met de hoon op z'nne sjoet en voelt
zich sjOldig. Her keurde ze uiiver heure rok. "Erm bies!". "Tik,
tik" sjloog 't ei sjtejnsje nao 't aander op de panne van de nao-
ber Noonk Zjang wie 'r daonao op de mosje vlemde dy op de
kapboUm vaan de sjeur zaote. 't Doorde fleet lang of de dOijde
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ien de hoeswej de kop bm den hook van de sjeur en begOs te
sakkere. "Lillik serpent, sjejs te 'ns oet met den gekke tuun,
sodok!". Berke daamde knoeterenterre: "Awwe kromme",
moostemwegske aof. Trok de sjtaal ien de voUl klOrnmelery
hoar-1g en sjtoting wat moostem en bieste met bringe. 'r Pagkde
de reip dy boeve de platte kroliker aon 'nne kepern5oge1 holing
en vegde de sjtraot op. Zjoke, ze joUngste breurke, reep 'm
nao. "Oe geis tich heen?" Berke verperde de reip eng met de
kul. "Nao Bebbeleleen". Kammereudsjes hOfde her neet te rope.
Dy kaome van zelf es 't tied w5or, wie de zjwelberkes ien 't
vreujaor. met hbri vere trokke ze reipenterre Sjnyderssjteg aof
en Manskessjteg op. Den derde kier dat ze boeve kaome sjtot1ng
Toesse van Haj van Eudem boeve aon de sjteg. "Vuur goer) noe
doen vuur te wenne. De 't ieste truk es kryt 'nne pries". Lyjo
kaom 't ieste boeve. Berke en Nik w5ore al boeve, kaom Mat
met de toting oethange en gechtenterre wie 'nnen hoond, hav-
verwegs sjteg. Her kreg de bejn, get wie kerkpelasters, bekaans
fleet mie nao. Trotwes, 'r w5or ()Lich veul te dik en zoonder
aosem. 'r Haw zich met zen noQw kloompe gehaoreenkeld en
daobie haw 'r oUch nog de kibbers. Aongezien Toesse 't ejnig-
ste zjurielid en d'n ejnigste w5or vuur de pries te geve, kreg
Lyjo van hum e preensje met 'n yngelke op dat met 'nne erm-
kuerf blomme w5or aon 't plOkke. Nao de twiede Nit-1de, wie ze
ien de zelfde volgorde boeve kaome, kreg den ieste twie preen-
sjes en de res kreg eint es troespries.
Opens e gekeks en kebaal van perdsbelle oppe sjtraot. 't Perd
van den Dikke van Jeu w5or met de sj15ogker oppe luep. Zjaak
van Kips sjtoung ien 't midde van de weg met de erm ien de
hude, "Hob, hoU", en young 't perd bie de jounges op. Maj, dy
vuur de roet zaot te sjtrikke, klopde op de roet. "Balengers,
gaot get wyjer baljoene, ich zeen niks". Met "Aw kenaj" en
"klappej", lepe ze wyjer. Vlokenterre en sjtief van de gif kroep
Jeu van de ker aof. "Sjmerige krak", hie en dao. " 't Het en
sjoilwer oepe, de mOs 'm 'nnen dwyl oonder den haom dtlije. Dat
bies het pyng. Daovuur geit et dich oppe luep", zaag Zjaak. Jeu
woerd nog giftiger. "Gaank eweg dich, de hebs e gezich wie
'nnen dwyl. Dalik geit 'r tot dizzen aovend vuur de ploog. Daan
zal ich 't 'm waol biehawe, daan geit 'm de brets waol uliver".
Harie den Uiver haw zich oUch naoder gesjtoete. Wie Jeu weg
waor zaag 'r tienge Zjaak: "Wat Os vuurawwers es utiverkame
met dat gevaal met den appel, es dat perd otich uilverkoeme.
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Dat sjtiefliene es sjtikkrimmeneel. De het gaaroet gei beluel
yaan bieste". Wie 'r weer zenne yr011trijfits pagkde reep 'r nog:
"De werwolif es gek genOg vuur Inne moilthuilvel leventig te
begraove".

Toesse goal-1g heivers, Lyjo trok met Berke bie hon ien. Terwyl
Lyjo e p5or kier aon de deur trok vuurdat dy ien 't sjloet veel,
reep 'r: "Ma, wat et ver htlij?" Dy bloos en z5chde: "Goej de
roet en aterdeur h5ogewied oepe. De luter lop mich langs me
lief aof, en haaw dich dich keduk". Ze ma w5or de kachelpiep
aon 't potloete. Lyjo kroep oppe baank ater de taofel. Ze ma
magkden 'm 'n boetram. Berke kreg e druug keukske en kreg
den hik. Lyjo ze breurke kaom butikenterre met 'nne versjeurde
book en get sjnippelkes de kutike ien. "Loor ens wat de gedoen
het!". Lyjo direk: "Her het mich m'nne kOkkerel kepot gemak".
Zen ma vegde ens uilver de blawwe sjolk. "Korn ater d'n troeg
oet". Ze haw oUch kenne zegke: "De bis e verke". Of ste floe
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buns of fleet, baaf, baaf, vele de sjmagke. Lyjo kegkde wie
'nne knien wat ien 'n sjtrtip hynk en pritsjde oonder heuren erm
doer de kuUken °et. De Mk de ater de kachel laog bletsjde en
gromde len z'nne sjlaop. Af en totlw kry ich get van de", zaag
ze tienge Berke. "Ao zoe", zaag de en klipseerde 't 'm olich.
De ripe sjtounge ien de vnort. Berke pagkde de kul de op de
reip laog en haw z'n hil haand voill ter. Berke prizzemeerde
dat Zjef, de oppe sjtraot sjtoting, 'm dat gelieverd haw en
begOs zich met de te vreigele. Frans wUor debie koeme en heel
met Zjef. Naoderhaand kreg 'r vaan Berke de reip vuur 'ns te
reipe en heel 'r met Berke. Denao weer met Zjef.
Bie hen koeme sjoorde Berke zich z'n han met de pulimsjtein
en waachde, meuj en kentent, op 't end van de dog.

Gus.
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Door van Door

Net

Nicolaas Hubertina Theodorus (Door) van de Weerdt werd
geboren in Rijckholt op 29 oktober 1879. Hij was het derde
kind van Door van de Weerdt en Maria Hos. Zijn grootvader
was afkomstig uit Boorsem bij Rekem (Belgie) en vestigde
zich in 1816 in Gronsveld. Vlakbij Boorsem ligt het
gehucht "De Weerdt", waarmee waarschijnlijk de naam Van de
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±1912. Voor de bakkerij in Gronsveld, toen nog zonder winkel, v.I.n.r.: moeder
Net, zoon Door, Marie Hollanders, Bar Hollanders.

Weerdt met "dt" verklaard is. De vader van Door had een
boerderij met winkel en café aan de Rijksweg in Rijckholt,
thans Rijksweg 200. De jonge Door groeide op in Rijckholt
en hielp als kind op de boerderij. Er was nog geen
leerplicht dus naar school gaan was er meestal niet bij.
In de zomer zag men hem als knaapje veelal met een paar
koeien van zijn vader langs de bermen onder het bos in
Rijckholt trekken. Toen bleek ook al zijn
onverzettelijkheid. Toen namelijk een koe, door een horzel
gestoken, op hol sloeg, liet hij het beest niet los met
het gevolg dat hij werd meegesleurd tot op de boerderij
aan de andere kant van de Rijksweg. Vol bulten en
schrammen en nauwelijks kleren meer aan het lijf.
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1929. Door jr. naast de eerste automobiel van de firma Van de Weerdt, een T-Ford.

1933. Tweede auto van de firma Van de Weerdt, die tot 1950 dienst deed. V.I.n.r.:
Frans, NOt, Miet, Jean, Door.
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Later zag hij in dat de boerderij te klein was om aan alle
jongens uit het gezin een broodwinning te geven en besloot
hij in navolging van zijn een jaar oudere broer Zjang (D'n
dikke) naar het Luikse te trekken om daar het bakkersvak
te leren. Toen hij na enkele jaren het vak onder de knie
had, keerde hij terug naar Rijckholt en ging bij zijn oom,
de vader van Lena van de Weerdt Hien 't sjtreutsje", in de
oven achter diens boerderij brood bakken voor de verkoop.
Omdat alle boeren nog zelf roggebrood bakten van hun eigen
graan, bakte hij aanvankelijk alleen maar mikken, grote
ronde witte broden die hij dan 's middags in een grate
"kaofmaandel" op zijn nek langs de deur ging verkopen.
Eerst in Gronsveld en Rijckholt, en later ook "de berg" op
naar Eckelrade, St.-Geertruid en Keer. Toen de commerce
goed ging lopen, bouwde hij een grote oven bij de winkel
van zijn ouders en nam er hulp bij. Het vervoer ging nu
met hondekar en later met paard en wagen. Op 1 september

=1938. Staande v.I.n.r.: Mat, Frans, Zjef, Jean, Miet.
Zittend v.I.n.r.: Net, vader Door, moeder Net, Door jr.
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1910 trouwde Door met Catharina Josephina Dassen uit
Gronsveld die al jaren bij een tante op de hoeve "Het
Broek" woonde waar dan oak de bruiloft werd gehouden. Zij
gingen wonen in het huis waar nu nog bakkerij Van de
Weerdt is gevestigd en dat eigendom was van de familie van
zijn moeder.
Hier kwam een voor die tijd goed uitgeruste bakkerij en
later ook een winkel. Uit dit huwelijk werden acht
kinderen geboren, Door, Net, Frans, Henri, Jean, Zjef, Mat
en Miet, die allemaal met uitzondering van Henri, die maar
een jaar leefde, in de bakkerij of in de bezorging gingen
werken. Met zoveel eigen personeel en nog een aantal
knechten groeide het bedrijf ontstuimig. Er werd veel en
hard gewerkt en Door gooide het geld niet over de balk.
Zijn boeren afkomst niet verlochenend, kocht hij de ene
kerseboomgaard na de andere. Aan het einde van zijn
werkzaam leven bezat hij verspreid over Rijckholt,
Gronsveld en Heugem 24 boomgaarden met prachtige hoogstam

Bruiloft zoon Frans.
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Door en Net op de bruilott van hun jongste dochter Miet.

kersebomen. Als in de zomer de plukkers, veelal uit
Maastricht, in zijn bomen aan het werk waren, was hij tot
laat in de avond in de wei te vinden om erop toe te zien
dat alles goed verliep.
Verder hield hij er nog een paard, koeien, varkens en heel
veel kippen op na, zodat het achter de bakkerij nog veel
op een boerderij leek. Boven de bakkerij had hij bovendien
een duiventil waar hij ook nog veel tijd in stopte.
Gewerkt werd er van 's morgens vier uur tot laat in de
avond, en dat zes dagen per week. Alleen op zondag bezocht
Door het café van de Sjef waar hij na de Hoogmis ging
kaarten en dan graag een paar "dropkes" dronk. Na het
middageten ging hij vaak naar het voetballen, en dan weer
vroeg naar bed, want 's morgens was het weer vroeg dag.
Hoewel hij heel serieus was, bleef hij toch ook iets
kwajongensachtigs houden. Als hij bijvoorbeeld een kip van
de buren in zijn tuin zag lopen, raapte hij een steen op
en mikte deze van op grote afstand tegen de kop van de
indringer, die dan luid kakelend en klapwiekend de vlucht
nam. Twee van zijn zonen, Zjef en Jean waren virtuoos

1950. Grote Brook.

Door met kwartiermeester
Noel Ha yen.

voetballer bij de Gronsvelder Boys en hij enthousiast
supporter. Als de prestaties op het veld echter niet naar
verwachting waren, was zijn kritiek niet mals, en hij
besloot dan zijn tirade met de woorden dat hij nooit meer
naar dat geklungel zou komen kijken. Daar had hij al spijt
van als de woorden waren uitgesproken, maar echt moeilijk
werd het pas als hij de volgende zondagmiddag thuis zat en
wist dat nu de aftrap zou zijn. Na wat heen en weer
schuiven op zijn stoel, stond hij op en zei dat hij de
kippen ging voeren. Dat deed hij ook, maar veel gehaaster
dan anders. Hij liet dan de emmer in de tuin staan en
spoedde zich de tuin uit, langs de "Wyjert", over het
broek richting voetbalveld, waar hij zich onopvallend
tussen de toeschouwers mengde.
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Zijn jongste dochter Miet weet nog dat ze in een
oorlogswinter op de Wyjert aan het "kejjen" waren. De
Wyjert was die winter bevroren van kerstmis tot
vastenavond. In het halfdonker zag ze plotseling een oude
man over hun "kej" zeilen. Het bleek Door, toen toch 60
plus, te zijn, die eens wilde proberen "of het nog ging".
Hij kon zich soms heel kwaad maken

. Een vertegenwoordiger
die helemaal uit Holland was gekomen, om hem wat produkten
te verkopen die hij helemaal niet wilde hebben, moest

1950. Grote Bronk. Door met zoon Mat.
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1950. Grote Bronk. Door in gesprek met sergeant-ma/oar Nikkela Goessen.

rennen voor zijn leven. Die had namelijk toen hi j inzag
dat hij hem niks zou verkopen gemeend te moeten opmerken
dat Door meer op een smid leek dan op een bakker. Die
opmerking viel noch te begrijpen ook, als we bedenken dat
er toen hier met takkebossen in de oven werd gestookt
waarna de gloeiende houtskool in blusketels werd gedaan.
De schutterij had een heel belangrijke plaats in zijn toch
al overvolle bestaan. Zijn grootvader was koning in 1848
en 1850, zijn vader in 1894. Zijn vader die luitenant-
kwartiermeester was, werd in 1911 tot majoor gekozen. Door
nam toen de kwartiermeestersfuctie van zijn vader over en
bekleedde die tot 1953 op voorbeeldige wijze. De dagen van
de Grote Bronk waren voor Door, de bakker, de drukste van
het jaar. Er moest dagen en nachten aan een stuk gewerkt
warden om alle vlaaien en broodjes gebakken te krijgen.
loch zat Door op zondagmorgen fier en chic te paard in de
processie. Drie dagen werd de bakkerij vergeten en telde
alleen de roemruchte schutterij. In 1952 nam zijn oudste
zoon Door de bakkerij over en ging Door senior samen met
zijn vrouw Net bij zijn oudste dochter wonen (nu café
Vliegen). Net overleed in 1953. Na de verhuizing ging Door
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Door en Net met hun oudste dochter Net en 5 van hun 48 kleinkinderen.

elke morgen in de bakkerij werken tot vlak voor zijn dood
op 4 juni 1956: maandagmorgen van de Grote Bronk. Op
donderdag na de Bronk werd hij door de schutterij in vol
ornaat ten grave gedragen een eer die slechts enkelen te
beurt is geval1en.

Wally van de Weerdt
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Begrafenis van Door op 7 juni 1956.

Natuur

Vogels kijken

De sectie Natuur organiseert al enkele jaren een
vogelcursus. U heeft de berichten over onze cursus wel
eens gelezen in "Binding" of krant. U zult zich dan ook
vast wel eens hebben afgevraagd wat mensen bezielt om voor
dag en dauw op te staan en enkele uren in de vrieskou te
turen op zoek naar een zeldzame vogel. In dit artikel
willen wij u jets uitleggen over onze hobby en wellicht
zal dit aanleiding voor u zijn eens een keertje mee op pad
te gaan. Een waarschuwing vooraf. "Bezint eer gij begint",
want onze hobby werkt verslavend.

Verzamelen op het Kerkplein in het donker.
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Er werd terecht gesproken van een hobby. Vogels kijken kun
je namelijk op verschillende manieren doen. Je kunt al van
vogels genieten vanaf je balkon of van achter het raam, je
kunt ook verre reizen maken om een zeldzame vogel waar te
nemen. Hiertussen liggen vele mogelijkheden.
Vaak begint vogels kijken op een onschuldige manier. Een
van onze cursisten moest enkele keren per week met de
trein reizen . Uit verveling telde hij het aantal
vogelsoorten dat hij kon waarnemen vanuit de trein (zonder
kijker en vogelgids). Hij kwam nooit verder dan zes
zeven soorten. Deze cursist telt nu met gemak 20 tot 30
soorten tijdens dezelfde treinreis. De voordelen van deze
hobby zijn talrijk. Hij is betrekkelijk goedkoop. Een
goede vogelgids kost nog geen f20,-. Een verrekijker kost
wel jets meer, maar die valt voor een beginner meestal nog
wel te lenen bij een bekende of een familielid. Meer heb
je niet nodig. Voor meer-geinteresseerden worden er in
vele plaatsen vogelcursussen georganiseerd. Deze kosten

Turen op een vroege zondagochtend.
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De ijsvoget.

nooit meer dan een paar tientjes voor het hele jaar. Een
tweede voordeel is dat je deze hobby in elk jaargetijde
kunt uitoefenen, op elke plaats en op elk tijdstip. Elk
jaargetijde heeft zijn specifieke vogels. Er zijn vogels
die blijven, die trekken, die overwinteren en vogels die
hier verdwalen. Zo heeft ook elke plaats zijn specifieke
vogels. Denk nu niet dat je ver moet reizen om jets
speciaals te zien. In de buurt van Gronsveld en Rijckholt
kunnen zo'n 123 (en meer) soorten vogels voorkomen. Onze
streek heeft verschillende leefgebieden (biotopen), waar
vogels zich thuis voelen: bossen, velden, broeklanden,
watergebieden, heideachtige gebieden, poelen, en plaatsen
met verspreide bebouwing. De laatste tijd is in Gronsveld
meer malen het zeldzame ijsvogeltje gesignaleerd.
Het kijken naar vogels kan de gehele dag gebeuren. De
beste tijdstippen zijn echter 's morgens en 's avonds.
Rond deze tijdstippen zijn onze vogels het meest actief.
In de vroege ochtend zijn vogels het meest te horen en te
zien. Er zijn heel wat soorten die zich alleen clan
manifesteren. In de vroege ochtend worden ze nog niet
gestoord. Er zijn vogels die 's avonds en zelfs 's nachts
actief zijn (bijvoorbeeld uilen). Ook dan kunnen
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verrassende waarnemingen worden gedaan. Onze hobby is (het
derde voordeel) een gezonde hobby. Vroeg opstaan en een
stevige wandeling in de natuur is goed voor lichaam en
geest. Tenslotte (misschien wel het grootste voordeel)
raken mensen door het kijken naar vogels enthousiast voor
de natuur. Ze zullen meer begrip opbrengen voor de vogels.
Vaak leidt dit tot aansluiting bij de Nederlandsche
Vereniging tot Bescherming van Vogels of een daarbij
aangesloten vereniging. Vaak gaan mensen over tot het
plaatsen van nestkastjes of vogelhuisjes, of zij voederen
onze vogels als de weersomstandigheden dit noodzakelijk
maken. De belangstelling voor vogels groeit enorm.
Wekelijks is er wel een programma op TV over. De sectie
Natuur heeft deze groei van de belangstelling ook gemerkt.
De afgelopen jaren hebben vele cursisten de weg naar onze
cursussen weten te vinden. En denk nu bij de cursus niet
direct aan een leslokaal of jets dergelijks, neen, de
curussen worden gegeven tijdens binnenlessen, waar kennis
wordt opgedaan door middel van dia's, video, cassettes met
geluiden en opgezette exemplaren. Op zondagochtenden
worden gebieden opgezocht (afhankelijk van weer en

Brandganzen, overwinteren soms op de grindgaten bii Oost.
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De watersnip.

jaargetijde) waar de praktische kennis wordt uitgebreid.
Tijdens de eerste lessen valt het herkennen niet mee, maar
na een paar maanden wordt duidelijk dat niet elke mus een
mus is of elke kraai een kraai. Het wordt dan een
combineren van: wat zie ik, wat hoor ik, waar zie ik jets,
in welk jaargetijde zie ik dat, hoe laat zie ik het, enz,
enz. Door alle waarnemingen te combineren blijft er
uiteindelijk maar een mogelijkheid over. Is dat een mus,
dan is het jammer, is het een ijsvogel, dan is je ochtend
goed, dat kunnen wij je verzekeren. Zo leer je al snel de
huis-, tuin- en keukenvogels kennen, Vervolgens de minder
voorkomende soorten en tenslotte de zeldzame. Je bent er
dan nog niet, want onze hobby is eindeloos. Ga je namelijk
op vakantie naar het buitenland, dan boor en zie je weer
andere vogels.
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Tijdens onze buitenlessen bezoeken we meestal een gebied
waarvan we weten dat er bepaalde vogels voorkomenl We
bezochten in het verleden onder meer het Savelsbos', het
Grindgat in Oost-Maarland, de Roezekoide in Cadier en
Keer, de Eijsserboschen in Eijs, Altembroeck in Voeren
(bier zagen we de zeldzame rode wouw), het Ziepbeekdal in
Zutendaal (hier hoorden en zagen wij de zeldzame zwarte
specht), de Doort in Susteren (waar we meer malen onze
provinciale trots de Nachtegaal hoorden en zagen), maar
ook de Peel in Noord-Limburg, het Zwin bij Knokke en de
Oostvaardersplassen in de Flevopolder. Gemiddeld bestaat
onze groep (cursusgroep) uit 25 personen. De buitenlessen
zijn vrij toegangkelijk, zodat we ook al eens bijna 50
"vogelaars" konden begroeten.

Op de uitkijk in de Groote Peel.
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Ga je eens vogels kijken, dan volgen bier enkele tips:
felgekleurde kleding (zoals rood) jaagt de vogels schrik

aan
neem geen hond mee
zorg voor een goede kijker

zorg voor een goede veldgids (bijvoorbeeld Hayman Vogels
f 19,95)
ga vroeg op pad

vogels hebben jou eerder gezien dan jij hen
blijf rustig kijken en kijk ook eens achterom

Mocht je interesse gewekt zijn door dit artikel, mar weet
je niet goed hoe te starten, neem dan contact op met een
van de leden van sectie Natuur. In het najaar start de
sectie Natuur weer met een vogelcursus. We beginnen met
een excursie naar de Zeeuwse Wateren. In de winter en het
voorjaar volgen weer enkele binnen- en buitenlessen. Maar
je bent gewaarschuwd; je raakt verslaafd aan deze
schitterende hobby.

Frans van de Weerdt
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Foto

1935. Links boven Frans van den Boom, rechts boven Jean van den Boom, voor
Woe van den Boom n (Van Thoor).

Broonk, jaar onbekend, in het midden: Zjang Schrijnemaekers (Zjang v.d. Kyzer),
Pie Mm gels, L. Frambach.

±1960. Drachenfels. In het vliegtuig v.l.n.r.: Ce/ Dassen, Lene Custers (Jacobs),
Eddy Jacobs, Ber Goessens, Willy Roosen, Johnny Reintjens. Bij de eze/ v.I.n.r.:
Pierre Bastin, Trinet Berghmans (Van de Weerdt), Sje I Bouchoms. Voor Guil-
laume Schrijnemaekers of Sjel Huveners.

110 111



B
ew

aa
rs

ch
oo

l G
ro

ns
ve

ld
 r

on
d 

19
50

_

1 
N

an
ny

 W
ill

ig
er

s 
2 

M
ie

p 
W

ab
er

 3
 E

lly
 S

ch
re

ur
s 

4 
R

in
y 

W
ab

er
 5

 M
ia

 P
ee

te
rs

 6
 E

lly
 B

ou
ch

om
s 

7 
zu

st
er

 E
sm

er
al

da
8 

Li
lly

 B
ro

ex
 9

 M
ar

ia
 H

ou
be

n 
10

 M
ar

ia
 J

as
pa

rs
 1

1 
E

ls
 S

ch
ie

pe
rs

 1
2 

M
ia

 S
ta

rr
en



Gezien

Vorig jaar bouwden Pierre en Marjo Bergenhuizen een garage
tegen hun huis aan, daar waar eerst de ingang van het
Europapark was. Voordat Pierre hiermee begon, wist hij al
dat in de buitenmuur van de garage een nis moest komen,
waarin een Mariabeeldje geplaatst zou worden. Zowel Pierre
als Marjo vonden dat dan jets van de oude gewoonten en
tradities hersteld werd. Ook paste het in het
dorpsgezicht. Dat vonden wij als sectie Foto ook. Wellicht
dat dit idee navolging vindt.

Jef Cans
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Het kruis "oonder aon de Potsjteg"

Tegen de gevel van het huis Stationsstraat 4 hangt een
mooi klein gietijzeren kruis. Het is een bijzonder kruis,
omdat er van dit gietijzeren kruis slechts twee exemplaren
bestaan. Het is oak veel kleiner dan de meeste andere
gietijzeren kruisen. Het is 42,5 cm breed en 65 cm lang.
Het is een doorbroken open kruis. Het gehele kruis wordt
gevormd door ineengestrengelde bebladerde ranken met
enkele kleine trosjes van drie vruchten. De dwarsbalk aan
de voet heeft de vorm van een stuk stam en is vermoedelijk
het deel van de wijnstok waaraan ranken ontspruiten. Het
blad aan de ranken vertoont overeenkomst met dat van een
wijnstok, alleen de vruchtjes passen er niet bij. De
wijnstok geldt als symbool voor Christus en het blad van
de wijnstok zou als zinnebeeld van het leven gelden.
Gietijzeren kruisen werden vooral sedert eind van de
vorige eeuw vervaardigd am als grafkruis dienst te doen.
Een enkele keer werden ze daarna ook als wegkruis
gebruikt. Sinds de tweede wereldoorlog worden ze nagenoeg
niet meer als grafkruis gebruikt. In Limburg staan er in
totaal ongeveer 1.000 wegkruisen, waarvan naar schatting
200 gietijzeren. Uit de afmetingen van dit kruis blijkt
duidelijk dat het niet als grafkruis gemaakt is; dat op
zich is al zeer uniek.
De gietijzeren kruisen werden vervaardigd in
ijzergieterijen. Het merendeel van de in onze streek
aanwezige gietijzeren kruisen is afkomstig van
ijzergieterijen in Noord-Frankrijk. Voor het gieten werd
eerst een houten model gemaakt. Dit model werd afgedrukt
in een laag vormzand. Dat vormzand bestond uit zand met
klei als bindmiddel, en water. Daarna werd de vorm
volgegoten met vloeibaar metaal en na stalling ontstond
het beoogde werkstuk.
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Op de plaats waar dit kruis nu hangt heeft voorheen een
ander kruis gehangen. Dit was precies hetzelfde soort
kruis als het huidige. Midden jaren tachtig is dit eerste
kruis verdwenen, vermoedelijk gestolen. In maart 1987
heeft wijlen de beer Paul Gadiot het huidige kruis aan de
Stichting Grueles geschonken. Het corpus van het huidige
kruis is een stuk groter dan het vorige. De beer Gadiot
vertelde mij dat zijn oom beide kruisen had laten maken.
Een kruis heeft hij toen boven aan de Putsteeg, op de
plaats waar vroeger de put was, tegen de muur gehangen,
het andere heeft hij onder aan de Putsteeg tegen de gevel
van hun chauffeurswoning (thans Stationsstraat 4)
gehangen. Toen de muur bij de put werd afgebroken heeft
hij het kruis daar afgenomen en bewaard. Dit is het kruis

dat hij ons geschonken heeft. Nadat wij het hadden
opgeknapt, hebben we het in april 1987 op de huidige
plaats gehangen.
Door wie de twee gietijzeren kruisen destijds gemaakt zijn
is mu j niet bekend. Er is mij verteld dat de smid Lyjo
Segers deze gemaakt zou hebben, maar dat lijkt mij, gezien
het feit dat Lyjo smid was en geen ijzergieter

onwaarschijnlijk. Dit kruis heeft in de loop der tijd ook
nog een speciale functie gekregen. Tijdens de kruisdagen
gaat de processie tot bier waar dan even wordt stil
gehouden en de zegen wordt gegeven, waarna men terugkeert
naar de kerk. Het heeft dus de functie gekregen van een
"processiekruis". Zie Grueles 7(1987) nr.2, p.73.
We hebben het kruis thans goed verankerd, en we hopen dat
het op deze plaats nog lang blijft hangen. We worden de
laatste tijd echter vaak geconfonteerd met vernielingen
van en beschadigingen aan wegkruisen. Het kruis aan St.-
Amandus ('t Vroendel) werd afgebroken (Piet Spronk heeft
het inmiddels weer gerestaureerd). Dat aan de hoge boom op
de hoek van de Voerenweg en de Duysterstraat werd
gestolen, het "sjelvere kruus" bij het kasteel van
Rijckholt werd herhaaldelijk besmeurd en het korpus werd
gestolen. De daders zijn echter niet te achterhalen. Omdat
de wegkruisen mede een stukje historie van onze voorouders
vertegenwoordigen en zelfs nu nog een functie hebben,
moeten we er samen voor waken dat ze behouden blijven.
Help ons daarbij.

Leon Olislagers
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Sjproeiton

In de fruitteelt en akkerbouw maakte men vroeger bij de
bestrijding van insekten en ziekten gebruik van een
"sjproeiton". Zjef Dassen, Rijksweg 228a te Rijckholt
schonk Grueles deze ton. De ton en het mechaniek zijn nog
in een vrij goede staat. Helaas ontbreekt het bijbehorende
sproeistuk en slang. Misschien is er iemand die ons kan
helpen om dit apparaat weer compleet te maken.

John van de Weerdt
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Archeologie
"De druiven zijn zuur", sprak de vos.

Zoektocht naar de Wijngaardshof

Venushof, Velthof, Panhof, Wijngaardshof. Vier "hoven"
die in de omgeving van Gronsveld en Rijckholt gelegen
zouden hebben. Misschien wel uit de Romeinse tijd, heeft
u in ons vorige nummer kunnen lezen. Wat is er nu waar
van al die geruchten? De sectie Archeologie besloot
verleden jaar een onderzoek te doen naar de
Wijngaardshof. Het had ook een van de drie andere hoven
kunnen zijn, maar je kunt niet alles tegelijk
onderzoeken. Het werd toevallig de Wijngaardshof.
Eerst wat informatie verzameld van "wat ze zekge". Heel
Gronsveld, behalve de leden van de sectie Archeologie,
weet namelijk dat er een Wijngaardshof geweest is, en er
zijn er ook heel wat die "precies" weten waar die
"ongeveer" gelegen heeft. Dat zijn niet veel gegevens
maar ze leverden in ieder geval aanknopingspunten. Het is
duidelijk dat we niet naar ruines hoefden te zoeken,
want alles wat zich boven de grond bevindt, heeft al een
naam en geen van die namen is Wijngaardshof. Dan onder de
grond gezocht.
Hoe doe je dat? Er zijn tegenwoordig heel wat methoden
waarmee je bodemonderzoek kunt doen zonder te hoeven
spitten. Dat kan met geluidsgolven (radar, sonar,
echopeilingen en dergelijke). Maar nu wil het toeval dat
mensen die deze middelen hebben niet in de Wijngaardshof
geinteresseerd zijn, en dat mensen die in de
Wijngaardshof geinteresseerd zijn die middelen juist
niet hebben. We moesten dus zelf naar middelen zoeken, en
die moesten vooral weinig kosten.
De sectie Archeologie staat echter voor niets. Zo'n
middel werd gevonden: de wichelroede. Een aantal leden
van de sectie had daar eerder goede resultaten mee
behaald, vooral waar het ging om het opsporen van
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ondergronds water. Er werden enige proeven bij mij thuis
gedaan (in Sint-Martensvoeren) waar de wichelroede
constant reageerde. Dat kwam ons wat overdreven voor,
maar een verklaring werd gevonden in het feit dat er in
de buurt van mijn huis zeer veel bronnen en bronnetjes
zijn. Ik heb ook een waterput, waarvan ik niet precies
weet waar die zit, die ons al jaren (met behulp van
elektrische pomp en drukvat) van water voorziet. De
wichelroede wees zo ongeveer overal water aan, en dat kon
best kloppen. We hadden althans voorlopig geen reden am
aan ons instrument te twijfelen.
Nu op zoek naar de Wijngaardshof. Je kunt niet als een
blinde met een wichelroede dwars door Gronsveld en
omliggende landerijen gaan lopen in de hoop dat je de
Wijngaardshof tegenkomt. Dat kost te veel tijd, bovendien
word je, niet geheel ten onrechte, voor gek versleten. Zo
eenvoudig gaat archeologisch onderzoek nu oak alweer
niet. We moesten in ieder geval enigszins bepalen waar
die hof gelegen Icon hebben. Een aanknopingspunt hadden
we in de "Wijngaardsberg". Waarschijnlijk beet die
bosrand ten oosten van "De Beuk" niet voor niets zo. Maar
dat "de Beuk" zelf niet de wijngaardshof was, stand wel
vast.

Dan maar weer gebruik maken van "wat ze zegke". "Ater de
lanbouwsjaol, dao len de buurt." Na wat been en weer
gepraat in de sectie, kwamen we tot de conclusie dat het,
klimatologisch gezien, goed mogelijk was een wijngaard te
planten tegen de "Wijngaardsberg" (ligt op het
zuid-westen, veel zon en daar houden druiven van) en toch
aan de overkant een hoeve te hebben. In de
Bordeaux-streek, in Frankrijk, liggen de haven
(Chteaux) weliswaar midden in de wijngaard, in de
Bourgogne-streek is dat echter in het geheel niet het
geval. Daar liggen de haven dicht bij de dorpskernen en
zelfs daar middenin, terwijl de wijngaarden zelf (Clos)
tegen de naburige heuvelruggen liggen. We mochten dus
best van een "Bourgogne-wijngaard" uitgaan.
Op een koude zaterdagochtend trok de sectie, uitgebreid
met enige gast-leden, opgewekt richting biologische
school, gehuld in dikke jassen, warme sjaals en
handschoenen. Natuurlijk oak gewapend met wichelroede, en
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enige optimisten onder ons hadden metaaldectector en
grondboor bij zich (met die metaaldetector kon je een
speld in een hooiberg vinden, dus zeker een Romeinse munt
in een wijnboerderij).
De eerste onderzoekingen werden gedaan in de "wej van
Mans". Daar zijn vroeger wel eens brokken muur of jets
dergelijks omhoog geploegd, wisten we van "hure zegke".
De wichelroede werkte perfect en de metaaldetector ook,
want binnen de kortste keren hadden we een rechthoekig
stramien ontdekt van plaatsen waar de wichelroede
steevast bleek "uit te slaan", en kwamen onderdelen van
Amerikaanse tanks te voorschijn die daar na de tweede
wereldoorlog zijn blijven liggen (die onderdelen dus).
We vonden echter geen Romeinse munten, en wat de
wichelroede betreft, alleen op de hoekpunten van het
stramien reageerde zij, daartussen deed hij niets. Hadden
we met muren of met fundamenten te maken dan moest de
wichelroede oak tussen de hoekpunten reageren. Dat
gebeurde niet. We hadden wel wat gevonden, maar geen
fundamenten. Eerder een patroon van een oude b000mgaard.
Op de plaatsen waar vroeger een boom had gestaan sloeg de
wichelroede uit. (Een wichelroede slaat uit abs er op een
of andere manier een behoorlijke verstoring in de
bodemstructuur is, veroorzaakt door bijvoorbeeld
ondergrondse boomstronken, resten van muren of
fundamenten, bronnen of andere waterlopen). Er was hoop,
maar we zaten toch verkeerd.
Een onzee sectieleden kwam op het idee in de weide naast
de "wej van Mans" eens te gaan zoeken. De anderen vonden
het best, maar dan wel een volgende keer. We waren
intussen tamelijk verkleumd en verlangden naar een
naburige tapperij. De sectie leeft niet van stenen
alleen.
Op de volgende sectievergadering werden plannen gemaakt
voor een verder onderzoek. De weide naast de "wej van
Mans" bleek de "wej van Kips" te zijn. Na toestemming van
de desbetreffende eigenaar en de verzekering "Pa zaag
altied: dao zit get", troffen we voorbereidingen voor de
tweede paging.
Voorzien van een honderdtal met de hand gepunte
roodkoppige piketten, en een hoeveelheid blauwe breiwol
waar we een hele Wijngaardshof van hadden kunnen breien,
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Het wichelroedepatroon, uitgezet met piketten.

trokken we naar de "wej van Kips". De wichelroedeloper
ging aan het werk, en in minder dan geen tijd ontstond er
een patroon van grotere en kleinere rechthoeken, die
beslist leken op de plattegrond van een gebouw, inclusief
de gangen. Met de piketten en de breiwol zetten we het
patroon goed zichtbaar uit, en we maakten een maatschets
van het geheel. Zie figuur. Voor de zekerheid deden we
nog enige wichelroede-proeven in de omgeving van het
gevonden patroon, met het gewenste resultaat: de
wichelroede sloeg nergens anders uit! Zouden we de
Wijngaardshof gevonden hebben? Een onzer sectieleden
stelde voor meteen maar een JCB te laten komen om het
terrein af te graven. De anderen vonden dat wat
voorbarig. We besloten een proefboring met de grondboor
te doen: tot op anderhalve meter diepte geen steentje te
bekennen. Dat viel tegen. We hadden een patroon, maar we
konden voorlopig geen resten vinden. Voordat we gingen
spitten, besloten we een gedegen proef op de som te
nemen. We zouden alle piketten verwijderen en een nieuwe
wichelroede-sessie houden.
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Eerste patroon in de "wej van Kips".

Tweede patroon in de "wej van Kips".
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Intussen had Tom Baas, toen de voorzitter van de sectie,
op het Rijksarchief te Maastricht een aantal oude akten
gevonden waarin er sprake was van "den hof van den
Wijngaard". We besloten dat materiaal even te laten
rusten. (Per slot van rekening bemoeien archeologen zich
in eerste instantie niet met oude teksten.) We zouden
eerst opnieuw een wichelroede-proef organiseren. Opnieuw
het patroon proberen te vinden met een andere
wichelroede-loper. Kwamen die beide patronen met elkaar
overeen, dan hadden we reden om aan te nemen dat we
waarschijnlijk de fundamenten van een gebouw ontdekt
hadden.
Wij vonden inderdaad opnieuw een patroon van rechthoeken.
Maar om een lang verhaal kort te maken: de beide patronen
kwamen qua plaats en vorm niet met elkaar overeen. Zie
figuur. Omdat we beide keren een rechthoek-patroon
vonden, beide keren op zorgvuldige manier verkregen,
verbaasde het ons te meer dat ze geen gelijkenis
vertoonden. Wat de patronen dan wel vertegenwoordigen,
weten we niet. Het betekende in ieder geval: einde
wichelroede-onderzoek naar de Wijngaardshof, voorlopig
zonder wijngaard en zonder hof.

Piet van Caldenborgh

Rectificaties

Vorige nummer p.47: Js Mulkens moet zijn Maria
Mulkens. Rechts naast Maria: Js Mulkens. Lène Peussens
moet zijn Lene van de Ven.
p. 33: toegevoegd moet worden: ...avonds las ik in de

vele duivenbladen die er toen al waren: Duivengazet, De
Duif, De Limburgse Duif, De...

p. 21: peralerne moet zijn phalerae.
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