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Bij de voorpagina

Rijksweg 187 (Rijckholt) Caelen. Erna Caelen-Cremer.
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Voorwoord redaktie

Per 1 augustus 1996 is de spelling van het Nederlands
veranderd. De spelling is in Nederland bij de wet
gereaeld. Als je schrijft: "Ik word t ziek". (voor de
kleintjes onder ons "wordt" moet met zonder "t"), dan ben
je dus in overtreding, want je overtreedt de wet.
Omdat deskundiaen hebben aangetoond dat de nieuwe
spellingwet een zootje ongeregeld is, heeft de redactie
besloten op het gebied van de spelling "outlaw" te zijn,
in navolging overigens van diverse Nederlandse uitgevers.
De redactie van Grueles gebruikt dus de spelling van voOr
1 augustus 1996. Mocht er onverhoopt een artikel in de
nieuwe spelling worden opgenomen (een auteur kan op eigen
verantwoording zelf beslissen de nieuwe spelling toe te
passen) dan zal de redactie u waarschuwen.

Op 9 augustus 1996 was er in Gronsveld in de
Scheggelderarub, vlak bij het kapelletje,
eensplotsklapselina een graancirkel met een doorsnee van
25 meter. Zelf gemeten. Als we even aannemen dat die niet
door Frans Huits Eemaakt is, en dat we ook niet in
marsmannetjes geloven, dan hebben we hier te doen met een
tot nu toe flog onverklaard natuurverschijnsel. Als hij wel
door Frans Huits gemaakt is, of door een ander, ons voor
alsnog onbekend persoon of personen, dan had de redactie
graaa geweten hoe hij of zij hem dat Eeflikt heeft of
hebben. Het was (want de cirkel is wegaemaaid) in ieder
geval een kunstwerk. Jan Dibbets waardig.
Het telefoonnummer van de redactie vindt u in het colofon.
Wij wachten met spanning ...

Ondanks dit alles, "'n plezerige kermes".

De redaktie
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Oepelochsjpuiil

Om haaf zes goUnae Zieuf en Nikkela meileke. Wie ze truk
kaome rogkde hie en dao 'n sjobw. De ieste mesje zaoten al
op de kapboum van de sjeur. Nao de nudige sjneje broed met
sjpek en ei aoUnge ze ien de Ko6j1 erpele oetdoen. De
geplaant het, welt ouch ouste. Om aach oor zouw Zjang.
Geel en Bet-, 'nne kel wie 'nne geveaden esj, bie Zjeuf
zien vuur met te goen helpe. Met hen vyve zaote ze oppe
sjlaogker. 't Perd plUde z'n hoofiezers utiver de
Vroendelswea en oondertessje heef 't met z'nne kop de
maot. Bello, d'n hoond. loop vuur. ater, neve en daan weer
oonder de ker. De kerraojer siloge met reigelmaot ien 't
keraelej en heve de manslaij oppe ker d'n havven tied ti-
engenein. Boete dat, wdor 't sjtel en sjoen. kortbie en
wied. De nievel hoUng lieg utiver 't laand. De erpele,
krote. reube. merk-kuul en graos waore utiverlaoje met
douwdreppele. De loch waor blaw met groete en klejn witte
wuelkskes.
"KOmp Frens ouch nog?". vrooa 13Cr aon Zjeuf. "Nei. de
sjleep nog. De meste neet met zoeget aonkoeme. De met
z'nnen toemel hebbe. Gister leep 'r weer aonhawend nao de
geite en sjeup die ritsia zien. 'r Es 't Leefste mer aon
't hoes. De het get vaan 'n kerkol." "Jao". zaag Geel.
"volaes mich es 'r ouch twiesjlachtig. Haaf Zjang en haaf
Triene. Ofsjoens, es sjlekke 'Baste waachte tot menneke en
vrtiike zich tienaen 't Lief lotipe, zonme ze nog 'ns Lana
kenne waachte." "Ich heb Frens de vurige wek toch oppe
kerkfer gezien wie de bissjop es koeme verme". zaaR Ber.
Zjeuf beef 'ns met z'nne kop. "Wie 'r bie es kaom vertelde
her Rruutsj dat 'r de bissjop vaan kortbie haw gezien. D'n
havven tied es 't zjus e keend. De bissjop haw heum ouch
gezien. zaag 'r." Zjang hool de biebel weer debie. "Als
aij niet wordt als de kinderen. zult Eli het rijk der
hemelen niet binnen gaan."
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Ten de wej vaan "Sjlaoperig Wer" sjtotinge twie keu die nog
gemeilk meste werde, met de kop ien de hude aon 't breer
te buUke. "Dat zal waol noon werde ie dy gemeilk werde",
zaag Zjeuf. "Dizze weenter vertelde her mich dat de keu de
wotif len de sjtuts hawwe. Ze wdore zoo manger es 'n hour,
zaag 'r. Dodw haw her ze boeve ien de sjtuts met 'n sjdors
'n veg gezat. Daan zotiw de woUf met blood droet loupe."
Geel richde zich nao veur. "Wets te oe dy de woUf hawwe?
Ien de krup. Die krege niks to vrete. Dizze zoemer hebbe
ze weer 'fine koe met 'm oetgehaold. Her wdor oonder aon de
Sjechelder aon 't eRe. De sjoene van Harie vaan Lot:Ike waor
ien de wej dao neve flattere aon 't sjprejje. Sjnones
sjtoung 't perd ien 't midde van 't laand sjtel met de eg
ater zich hange. "Sjlaoperig Wer" laoR vuur de hek te
sjlaope. De sjoene het 'm dollw 't perd oetgespanne. Dat
trok dodw elena Sjechelderweg op, heivers." "Ze vajjer
boerde vreuger good en haw flog e wejke ien eigendom", zaag
Bet-. " 't Es wie ze zegke: De geldzak en de bedelskuerf
hange noets honderd jaor aon de zelfde kleenk."
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Op 't sjtok aonkoeme heef Nikkela, vuur dat 'r vaan de ker
aofsjproana. z'n erm oetrein. Doaw nao benne op zich\ aon,

amet de han op z'n boes. Get wie 'nne jonge kraoj de op de
raand van 't nes zit vuur te here vlege. "Sjtief vaan 't
zitte", zaag 'r.
Met hon vyve beaoste ze oet te doen, eker 'n ry. Ze goejde
de erpele en kroed, doer 'n oktoberhaand gel Rekleurd.

neve de ry en aounge zoe wyjer. Nao 'n tiedsie beaoste

Zjang en Geel te raope. "Ich heb m'n ieste maandel voUl",

zaaa Zjana en sjOdde ze oet ten de sjlaoaker terwyl 'r op
Zjeuf reep: "Ze brinae good Me." "Jao", zaaa Zjeuf, "de

wets, Alfa's aief killoos. Vuur oonderein prefereer ich dy

toch boeve Roej Sjter. Op de vuulie boeve aon 't sit:6k heb

ich Roej Sjter aeplaant. Dy koeke fleet zoe kepot en zien

fijn vuur op te bakke." Her daach aon aebakke erpele met

roed moos en breujkes sjpek.
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Om nuuaen oor zaote ze aon de koffie. Broed met druug
sjeenk. Bello, d'n hoond, sjnapde nao kerjeuze
naojaorsdreudsjes dy Lit:1.1.7er 't veld drève. Alle bitsjes
helpe, zal 'r Eedaach hebbe. "Huur, potters", zaach Geel.
"Dao aoen ze", zaach 'r terwyl 't nao de loch wes. E
kotsje Otters vloeg op of ze op 'n wel zie zaote,
aolventerre oonder 'n blaw loch met witte woOke die weE
dreve en ouch fleet hie bleve. "Hebs te de kroelekraoje
Rehuurd dis naach?" vroog Nikkela. "Nei", zaach Geel,
"sjnaas sjlaop ich, sjoens ich Om 'n oor of dry waol t'rs
e paor oppe sjtraot aojenaach hoert zegke. Deenkelik waore
Crs dat dy op d'n das waore aewes." 't Perd sjtaamde met
'nne veurpoet ien de groond en heef met 'nne aterpoet nao
de vlege oonder z'nne boek terwyl 'r met z'nne kop heef en
knawelenterre op ze gebiet aon de duanehek neve 't sjtok
perbeerde te vrete. Zjana sjtoang op en doea ze mensjester
jeske oet.'"V'r goer' weer aon de aena", 't es mer daog en
aovend." "Jao", zaach Ber, "hill es muerae Eister." Leenks
en res waore manslai, vrollai en keender die viertien daoa
vekaansie hawwe, erpele aon 't oetdoen. Res neve 't sjtok
waor d'n doave Zjeun de sjtOppele aon 't ploae vuur koen
te zieje. Zjeun waor zoe dotif es 'nne pot. Geel zaot op
z'n hoeke met z'n dor han, void sjronne en gebyts van de
nuat op z'n kneje hié 'n erd vaan 'nne koenwodf. Her haw
't Ord van Zjeun al e paor kier laote site' sjtoen en
reep no& weer "Juu, juu." Zjeun hoert neet wat 't perd
waol hoert en sakkerde en vlooakde dat 't sjalde. 't Waor
zjus of udveraal 'nne reep: krak! kurej!"
Groete woUke Eaoven 't laansjap aander kleure es de zon
ater 'n woulk oetkaom. Sjermer sjaifde uciver de baim en 't
laand. Sjtruuk lepe utiver de wea. Ejnige wuekskes kaome
los van de groete en losde op ten de blaw loch.
06peluchsjpuul zoonder pebliek. elena sjpeulers. Zjeuf
weenakde op Nikkela. "De ker es void. Dat komp good °et.
Bring de erpele heivers. Es te daan truk koms brings te de
noon met. Daan hof Merie neet zoe wied te loupe." 't Perd
zat z'nne kop vuur z'n !Does en trok de ker de wea op.
Bello drater aon. Zjeuf reep Nikkela nog nao: "Loor dat ze
fen de kalder aenoa sjtruu oonder de erpele sjprejje."
Bie hon koeme vloeE sjroompenterre de aroete poert oepe.
Wie wyjer ze oepe aoang, wie hoeaer de toene. "Dy es aaw
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void gewes", zaach Frens, terwyl Nikkela de oonderhelp

61
losmaakde en de ker opkipde. Nikkela zat twie ermku rf met
de noon en koffie len de ker en trok weer op de Kaaj\L aon.
D'n hoond haw silobberend en sj16kkenterre get vrete en
goang weer drater aon. Zjan2 hoert op 't sjtOk erpele de
ker rammele en aoana Nikkela aon de wea al tinge. "HoU,
sjtop, vit. zitten 6s hie tinge de miet." Nikkela gaof 't
perd z'nne moondzak met Mover, kaof en klyje en zat zich
bie de res aon de miet. D'n doave Zjeun haw zich naoder
gesjtoete en zat zich met z'nne knap bie h6n neer. "Dat
zuut good (pet", zaach Mr, wie Zjeuf d'n deksel van de
ketel met hiemel en erd opluchde en d'n daamp zaoa
optrekke. "Heite bliksem met sjaopevleis". zaach Zjeuf,
"Frens het 'n noedsjlachting Rehad. E sjaop haw 'nne poet
Eebroeke." len einen aosem drater aon: "De volgende wek Cs
't de viefentwentiRste, Sint Ketrien, daan ken v'r weer
sjlachte. Ich heb dao weer ena zitte van
twiehonderdvieftig killo. peur vet". "Verdomme Geel",
zaach Bei-, "wat hebs dich 'n broil:in han. Hebs te nuUt
Eepaold?" "Nei, gehodwe." Nuat woerte neet geplok, die
woerte gehoawe. Die krege zjwens. D'n hook len, dich!
"Zieuf, de mos mich dalik 'ns nao 't perd lore", zaaa d'n
doave Zjeun. "Dat blyf mich Ommertoaw sjtel sjtoen. Dat
het get volges mich. Dat het 't nag noets gedoen." Zjeuf
versjoet, verzat z'nne verfoomfejden hood en vref met z'n
haand sjtriepe op z'nne bezjwedde veurkop. 'r Waor al bly
dat Ceel 't woerd naom. Met e Eezich of 'r nuuraes vaan
aof wis: "Ich daach al, vuurwat blyf dat perd Ommertoaw
sjtel sjtoen." "Es te zoe mos werke, sjaagerneers te dich
doed", zaach d'n doave. "Werk werk altied tienae", zaach
Zjang en de wets. "hij die zaait, zal oogsten. Hij die in
droefenis zaait, zal in vreuade oogsten." Ze goange weer
aon de aena.
Om haf veer kaom Merie met de Fries vuur en meilksmuete op
de dok-ker, erpelsvlaoj en koffie bringe. Merie zoaw op
Vroendelsweg len de wej bie de keu de Fries oetsjpanne en
te voot havers Roen. Zjeuf en Ber zoawe daan len 't
heivers goer' meilke. Merie veade aon de zwerte sjolk vaan
bleenketiaae satinet heur han aof. "Zo, noe vernaodert uch
mer 'ns." "Good gebakke", zaach Ber, "dat sjmak." "Jao".
zaach ZjanE, "bie aander 101 sjmak 't toch 'peter." Geel
keakde: "Laot val1e, laot valle". wie 'nne kraoj met 'n
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noet len z'nne bek utiver vloea. "Es geine bie 6s gewes?",
vrooa Zjeuf. "Nei", zaach Merie, "zjus de bedeler op twie
kreikke oet Mesjtreech." "Och, de (pet 't TuUnessitreutsje.
Hie lop 'r op twie krOkke. Es te 'm len Mesjtreech tinge
koms es 'r zdot en 16p 'r zoonder krOkke. Dat es 'nne maan
zoonder aeld, meh met 'nnen hoQp fantasie."

Merie trok met de dok-ker Sint Amanduswea aof. De res
aoana weer aon 't werk. De zon zaakde ater de bairn met 'n
roej en Roddkleuriae vlekkerige loch. D'n aovend kaom
doedsjtel oet de groond. "V'r sjejjen oet". zaach Zjeuf.
Zjeuf en Ber zatte zich oonder de keu. "Zjiets, zjiets",
sjp6dde de meilk len d'n top. De keu loorde zjus of ze 'n
aander koo \adore aon 't meilke. Zjeuf zat ze meilksiteulke
get korter op de koo aon: "Noe es as nog d'n aovend drien
zevalle." 't Goalkleurige leech Eaof de woUke aoawe
rensjes. 'n Groete roej maon, vlak boeve de bos, kaom met
'n vaort ater de woake oet en klom hoeger ien d'n hiemel.
Zjeuf sjpon de Fries len en ze trokke op heim aon. E
koetsailke dat op 'nne bajpaol zaot heef met z'nne kop op
en neer terwyl 't hon naoreep: "Koets-kwie. koets-kwie."

Gus
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Gebruiken rondom dood en begrafenis in vroeger tijden

Het is niet verwonderlijk dat zich rond het thema dood

sinds eeuwen tradities en bijaeloof ontwikkeld hebben.

Over bijaeloof en tradities rond de dood gaat dit artikel.

De informatie is afkomstig uit interviews met
dorpsbewoners en de uitgebreide literatuur die beschikbaar

is over dit onderwerp.

Mensen waren vroeaer nicer aewend aan het omgaan met de

dood. Geen wonder, want er woonden aeneraties onder een

dak. en de kindersterfte was hoog. Als iemand thuis stierf

werd hij daar ook opaebaard. Vreemdelinaen werden in "'t

liekehUiske op 't kerkhof" 'gestald'. Ook drenkelinEen uit

de Maas werden hier opaebaard. Nadat Frans Reiners uit

Gronsveld en Henri Vincent uit Heer in 1893 in de
meraelaroeve "De Hel" veronaelukten werden ze ook in het

lijkenhuisje opaebaard.
Het groot aantal spreekwoorden en gezeEden waar het

woordje "doed" in voorkomt (sla er de "Groeselder
Diksjener" maar op na) duidt crop dat dit thema vaak
onderwerp van aesprek was. Maar ook andere spreekwoorden

zoals " 'r ruk nao de sjop" of "'t keend nee kerkefblOmkes
len de odae" geven hetzelfde aan. Volgens onze voorouders
kondigde de dood zich vaak aan. Als er een krassende
ekster op het dak zat, zei men: "Ich huur d'n

doejevoeael".
Eerst nog jets meer over dat bijaeloof.
De overaang van het aardse naar het hemelse moest zo
gemakkelijk moEelijk worden gemaakt. Daarom mocht de
stervende geen kledinastuk draaen dat op zondag was
genaaid. Want, zo redeneerde men, werken op zondag is
verboden. Kleren,op zondaE genaaid zijn dus in zonde
aemaakt. Opdrachten en wensen van stervenden moesten
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altijd worden vervuld. Vaak kwamen nabestaanden daardoor
in de problemen, omdat ze beloften deden waar ze spijt van
kregen of die ze menselijkerwijs Eesproken niet konden
nakomen. Als men beloften deed die men niet nakwam,
betekende dat, dat men geen rust zou vinden in het
hiernamaals. Een voorbeeld komen we hiervan tegen in een
proces verbaal van de oude schepenbank van Gronsveld.
Tijdens een rechtszaak in 1754 kwam aan het Licht dat een
oude vrouw uit Eckelrade, Traijke W. en haar blinde zuster
Marie 's nachts bezoek kreaen van zielen die geen rust
konden vinden. Onder hen was ook kapelaan Heusschen: zijn
ziel kon niet zalia worden. Tijdens zijn leven had hij
beloofd een H. Mis te lezen aan het St.-Amandus-altaar in
de kerk van Gronsveld. Dat had hij niet gedaan. Volgens
het officiele procesverbaal dat voor de schepenbank was
opaemaakt riep zijn ziel de hulp in van de gezusters W.
Ze schakelden pastoor Bemelmans in. Deze loste de zaak
eenvoudig op door die H. Mis alsnoa aan dat altaar op te
dragen. Volaens het procesverbaal kon de ziel van kapelaan
Heusschen toen eindelijk in vrede rusten. (Zie voor de
lotaevallen van de Eezusters W.: Grueles jra 8 nr 4).
Ruim veertig jaar Eeleden durfde de jeuEd van Rijckholt.
als ze 's avonds door de gats moesten, niet richtina
kloosterkerkhof te kiiken, omdat daar, als het donker was.
broeder Bruno rondwaarde. Deze Franse broeder had ook een
belofte gedaan die hij niet waar had gemaakt. Vaker ben ik
overdag stiekem naar z'n graf gaan kijken, maar ik kon er
niets aparts ontdekken. Welke belofte broeder Bruno had
aedaan wist "Zjefke van de Vrieje" (Caelen), die het
verhaal de wereld in had aebracht, niet.

Nog even verder met bijaeloof en tradities die
waarschijnlijk de oudsten onder ons zelfs niet meer 2ekend
hebben. Na het overlijden moesten de bloedverwanten de
sterfkamer verlaten. Zij mochten niet bij het afleagen
aanwezia zijn. Afleagen was, een "naoberplich", want zo
zei men: "Er mochten Eeen tranen op het doodskleed
vallen." Het sterven werd aezien als een
overEanEssituatie: de ziel ging immers op reis. Daarom
werden vensters en deuren opengezet, zodat de ziel naar
buiten kon. De klok werd stilgezet, de spiegels werden
Eedraaid of afgedekt. Stoelen en tafels werden omaekeerd
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am te voorkomen dat de ziel er zich aan zou vastklampen.
Men was bang voor die rondwanende ziel. Die vrees
verdween, als men dacht dat de ziel in het hiernamaals was
aanaekomen en dus geen belangstellina meer had voor het
aardse.
Bijna iedereen stierf thuis. Vaak beneden in de "gooj
kaomer", waar het ziekbed had gestaan. Als de overledene
boven in de slaapkamer was aestorven, dan werd het
stoffelijk overschot, vaak zittend op een stoel, zo snel
moaelijk naar beneden gebracht. De dode werd gewassen en
de coiffeur werd besteld. Deze kapte het haar, zoals de
dode het altijd had gedragen. Hij kreea hiervoor extra
betaald. Heel vaak werd de (trouw)rina afaenomen en aan de
achterEebleven echtgeno(o)t(e) of kinderen geaeven. Daarna
kreea de dode het lijkkleed aan. Bij een gehuwde was dit
vaak het hemd dat hij of zij alleen maar tijdens de eerste
huwelijksnacht had gedraEen. Een keer per jaar werd dit
hemd uit de kast gehaald, om het te wassen en te strijken.
Nadat het hemd om het lijk heen was dichtgenaaid, werd de

naald in tweeen aebroken en in de kist gelegd. Onze
voorouders aeloofden dat deze naald aevaarlijk was: zou
men er een kies mee aanraken. dan viel deze zeker na
verloop van tijd ult. Ook de kam werd am soortaelijke
reden in de kist aelead. Iemand die deze flog zou
gebruiken. zou na eniEe tijd met een kale kop door het
leven moeten! Vandaar de Eewoonte om met een wrat, die men
kwijt wilde, een dode aan te raken. Later is dat
afgezwakt, daarom bestaat nu nag de aewoonte de wrat in
aedachten aan het lijk mee te geven. Dat kan echter alleen
tijdens het luiden van de klokken, als de dode de kerk
wordt uitgedragen. Trouwens wat het luiden van de klokken
betreft. laatst fluisterde mij flog iemand tijdens een
uitvaartdienst in het oor: " De kerkklok het oonder de
konsekratie aesjlaoae, dus heb v'r benne viertien daoa
weer 'n liek in dis kerk."

In Gronsveld kreeg in de eerste helft van deze eeuw de
dode ook flog vaak een witte doodsmantel aan. Dat mocht
geen wit hemd zi.jn, want volgens Ber Doyen (va Sjteske)
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kon men de dode niet in z'n hemd laten staan als hij in de
hemel was. Dezelfde zeEsman wist nag to vertellen dat de
meeste doodsmantels door Net va Liebeke (Waber-Scheepers)
genaaid werden. Net Waber-Soudant wist zich flog te
herinneren dat de overledene een wit kleed omkreeR, een
doodsmantel genaamd. Deze werd tijdens het leven
aangeschaft en een keer per jaar gewassen. Bij oudere
vrouwen werd het kleed versierd met zwarte strikjes, bij
jonge vrouwen werden blauwe strikjes Eebruikt. Kinderen
kreRen een aewoon pakje aan.
In voriae eeuwen was het de aewoonte overleden jonge
meisjes te tooien met een bloemenkrans am hun hoofd. Dit

staat in een proces verbaal van 1779 in het archief van de
schepenbank van Cadier. De nagenoeg letterlijke tekst
luidt: "Sondagh, de laatsten january is in Cadier een kind
overleden, welck kind volgens gebruyk door de meysjes met
Bloemen versiert is aeworden."
Nadat het lijkkleed voor mannen niet meer in zwan2 was,
kreaen dozen meestal een zwart pak aan. Voor getrouwde
mannen was dat het trouwkostuum. Verder kreeg hij eon wit
lapje onder zijn kin.
Tot in het begin van deze eeuw werd de dode op een schoof
stro gelegd. Het lijk lag dan "op sjodf". Waarschijnlijk
komt daar de uitdrukkina vandaan: "Vaan 't bed op 't
sjtruu terech koeme" (van kwaad tot erger). Wanneer alle
werkzaamheden verricht waren, werden de luiken voor de
vensters Eedaan en bleven deze dicht zolanE het stoffelijk
overschot "boeven-erd" lag. Dit am te voorkomen dat de
ziel weer in huis terua kwam. Later waren gesloten luiken
alleen flog een teken van rouw. Vooral bij kleinbehuisden
konden zich tijdens de "sjoUf"-periode vaak onhyaienische
situaties voordoen. Het was aeen uitzonderina dat de dode
gewoon onder "de sjeenke", die aan het plafond hinEen,
opaebaard lag. Insekten en vliegen kenden aeen
onderscheidt.

In onze streek werden vaak bossen stro naast de deur van
het sterfhuis aeplaatst, zodat de voorbijganaers konden
zien dat or een dode te betreuren was. Hoe ouder de
overledene, hoe grater de bos stro. Na de begrafenis word
het "schoUfstruu" voor het huis verbrand. Oak alle andere
zaken waar het lijk mee in aanrakinR was aeweest
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onderEingen hetzelfde lot. De beter aesitueerden hadden in
plaats van stro een "liekbret", een zwart Eeverfde plank
waarop. met witte verf een doodshoofd en de letters\R.I.P.
daarop.

Als duidelijk werd dat iemand zing sterven dan werden de
familieleden bij elkaar Eeroepen en de pastoor
Eewaarschuwd. Deze liet tijdens het toedienen van het H.
Oliesel de stervende, eventueel geholpen door een
familielid, het kruisbeeld kussen en een brandende kaars
vasthouden. de zoRenaamde dodenkaars. Wanneer de dood was
ingetreden. werden de mond en de ogen van de overledene
Eesloten, en een rozenkrans werd tussen de samengevouwen
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handen gelegd. In Gronsveld werd Eudem Schiepers. in
Rijckholt Neles Doumen Rewaarschuwd. Zij kwamen de
overledene de maat nemen, zodat ze de "zerk" (doodskist)
konden maken. Als de pastoor bericht had aekregen dat

iemand overleden was. liet hij de koster de doodsklokken
luiden. Degenen die in het veld aan het werk waren, zeiden
dan: "'t Lodwt vuur doed." Meestal wist men dan al om wie
het Eing, iedereen was immers Eoed op de hoogte van het
wel en wee van dorpsgenoten. Dat luiden van de klokken
werd, zolana als de overledene niet begraven was, elke dag
om 12.00 uur herhaald. Tijdens het luiden van de klok werd
dan even opaehouden met hetaeen waarmee men bezig was, om
"'ne Vaderons" voor de overledene to bidden. Voor
doodgeboren of kort na Reboorte gestorven kinderen werd de
klok niet Eeluid. Met het vaststellen van de dood door de
Remeenteliike lijkschouwer werd nogal eons de hand
gelicht. Want in 1914 ontvanEt de gemeente Gronsveld een
circulaire van Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck waarin hij
schrijft dat hem gebleken is dat "de geneesheer belast met
de doodsschouw vaak to 1aat gewaarschuwd wordt, zodat het
dien aeneesheer moeilijk valt nog tijdiE de doodsschouw te
verrichten."
Eon van de "noabers" nam het op zich ow in het dorp to
gaan aanzeggen ("ter lieke zeEae"). Later is die
"naoberplich" verwaterd on word dit work door anderen
Redaan. Zo hebben Pie van Kan (de echtgenoot van Merieke
van Stiepele) en Pierre Beckers jaren huis aan huis de
droeve boodschap Rebracht, na de oorloE deed dat Harieke
van d'n Uiver (Harrie Mertens) on koster Zjeuf Theelen.
Eon heel vreemd gebruik was het aanzegRen aan de
huisdieren. Vooral de bijen moest aangezead worden dat hun
baas gestorven was. Meestal deed men dat door eon zwarte
streep verf op de korf to trekken. Men probeerde hiermee
te voorkomen dat de bijen EinEen zwermen. Of men dat ook
in onze dorpen deed, hob ik niet kunnen achterhalen.
De buren en andere bekenden werden uitgenodiEd 's avonds
de rozenkrans to komen bidden. Dit aebeurde elke avond,
zolana het lijk "boeven-ord" stond. Meestal word de avond
voor de begrafenis pas inEekist.
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De lijkwake, waarbij familieleden en buren de hele nacht
bij de dode doorbrachten, wordt al jaren niet meer gedaan.
In sommige dorpen was het waken 's nachts alleen een taak
voor de "noabers". Bij zo'n gelegenheid kwam de
jeneverfles op tafel en dat kon tot vreemde en lugubere
taferelen leiden. Daarom werkten de autoriteiten dit soort
gewoonten tegen. In een dorp hier in de streek werd het
waken in 1942 afgeschaft, omdat er in die tijd bijna Reen
sterke drank te krijgen was. Toen in Gronsveld een
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kastelein overleden was, werd door de "naobers" ook 's
nachts gewaakt. Nadat de familie naar bed was, werd de
overledene van de sterfkamer naar de cafe-ruimte
overRebracht, zodat de "wakers" wat gemakkelijker bij de
fles konden. Want het had Reen pas het lijk "onbewaakt" in
de sterfkamer achter te laten.

"E soondes liek mak de kerkef riek". Als op zondaa eon
dode opaebaard ligt, dan volgen er binnen zes weken meer.
In "Keer" zegt men tegenwoordig nog prieenge in 'n oeepe
araaf, gief binne zes wieeke 'n nodw flan Bij het
inkisten moest de dode met de voeten naar de deur gelegd
warden, en zo droeg men hem ook uit de waning. Was het
tijdens de uitvaartdienst slecht weer geweest, dan zei
.men: "'r Het 'n drekkige (=modderige) hiemelvaort gehad.
'r Zal toch fleet bie Peseke geland zien?" (Peseke is de
duivel).

Op de dag van de begrafenis was er nog gelegenheid am in
huis te condoleren. De familie stand dan naast de "zerk"
opgesteld. Oak brandden or kaarsen. Aan de dour stand een
tafeltje met eon wijwaterbakje en een "paamtekske"
(buxustakje), gewijd op palmzondaR, om een kruisje te
kunnen maken. De dode word aan huis afRehaald door de
pastoor en misdienaars waarvan een voorop liep met eon
kruis. De volRorde van de begrafenisstoet bij eon aehuwde
vrouw was als volgt: achter de baar de echtgenoot,
daarachter kwam de jongste zoon on dan oplopend in
leeftijd tot de oudste zoon, verder de andere mannelijke
familieleden, vervolaens alle andere mannen. Achter de
mannen liep weer het eerst de jongste dochter, enzovoorts.
Tot aan de jaren vijfti2 ging eon weduwe niet mee naar de
kerk als haar man begraven werd. Verder was de volRorde
van de stoet Relijk aan die van een gehuwde vrouw. Bij
Rehuwden droegen de "naobers" de overledene. Eon ongehuwde
man werd door ongehuwde mannen aedragen, eon ongehuwde
vrouw door ongehuwde vrouwen. Bij dat dragon maakte men
Rebruik van eon "bierie" (draagbaar).
Nadat het stoffelijk overschot het huis was uitgedraRen en
de stoet naar de kerk Ring, werden onmiddellijk de blinden
voor de ramen weRaedaan, de ramen opengezet, rouwbekleding
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van de muren gehaald en alles opgeruimd. De tafels werden
met witte tafellakens aedekt. En als dan de begrafenis was
afaelopen, keerde men naar het sterfhuis terua om aan de
koffietafel deel te nemen. ledereen die een taak bij de
bearafenis had gehad, zoals klokkeluider, aanzeagers,
draaers, gravers en wakers, moesten worden getrakteerd.
Vaak werd door aezinnen in de buurt, aan het
beErafenismaal bijgedragen. De pastoor en de koster kregen
hun portie op de pastorie bezorgd. Het schijnt dat lama
aeleden "lijkbier" werd aeschonken. Wel is het
tegenwoordia nag zo dat bij bearafenissen van bekende
dorpsaenoten de cafés, tot laat in de namiddag aoede zaken
doen.
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Al komt de dood onverwacht, al komt hij
am s een lief in den nacht : die den Ileer vreest
et) wandelt op het pad der deu,d, hij cal ge-
lukkig zijn bij 't elude van zlitt even eli gene-
genii op den dag van zij I sterven.

En zij, de dierhare overledene wier vet-lies
wij zoo hetreuren, wandelde in oprechtheil
von' het aanschijn des FIeeren ; zij spaarde
gee!) zorgen voor het welzijn vat) haar groot
huisgezin, wier ziel zij was.

Vaarwel gelietde Echtgenoot, Kinderen,
Klentkinderen en Verwanren, de hand de,s
d mils heeft mij vroeger weggerukt dan ik ge-
dacht had : nochtans zegt met mij : gene.
genii zij den naam des Allerhoogste die het
hest° weet wat ohs zalig is. \Veen niet over
rdij.loch gedenkt mijner in uwe gebeden en
goede werken, mijne Dierharen, want geheel
en al vlekkeloos most de.ziel zijn orn de hetnel
hinnen te treden. Doet flit vooral, Gij, beminde
zuster, die ver van uw gehoorteplaats, in het
klooster, den Reer voor de uwen hebt opgeof-
ferd, (gilt) Jesus harmhartigheid. 300 d.)

.Sint Josef, bid voor mij.
PIMA, EYSDEN.

1JEZUS 1- MARIA t JOZEIT '
In de geheden der gelnovigen worrilaanbevolen

DE ZIEL VAN ZALIGER

1

iMaria,

Geertruida DOUMEN,
Eehtganoote van Jozef H lib er tu s PUR NOT,

De dierbare overlerlene werd geboren te Ryck-
holt-Oronsveld 25 April 1833 en overleed in het
Ziekenhuis Calvarienherg to Maastricht den 30
Augustus 1 0 4 0, ge,tel.kt door de HH. Sacra.
meuten der H. Kerk.

Voorbeeld van een standaard bidprentje.

In de kerk werd de kist zo geplaatst, dat het lijk met de
voeten naar het altaar lag. Bij de begrafenis van een
geestelijke was het anders om.

De uitvaartdienst vond bijna altijd om 9.00 uur plaats. De
dienst was vaak heel standaard. Zelden werd er door de
pastoor lets over het leven van de overledene gezegd. Ook
de opmaak van de bidprentjes is sterk veranderd. Tot in de
jaren zestia werd de tekst op de prentjes samenaesteld uit
bijbel- en psalmteksten. Door het lezen van de tekst kon
men 300 daaen aflaat verdienen. Later werden er steeds
meer bijzonderheden over het leven van de overledene
vermeld. Grematie kwam tot in de jaren tachtiE in
Gronsveld en Rijckholt nauwelijks voor.
Een overleden paszeboren kind werd door de vader,
veraezeld van een ongehuwde man, te2en de avond in alle
stilte naar het kerkhof aebracht, om het te bearaven. De
ongehuwde droeg het kistje, terwijl de vader enkele passen
achter hem liep. Meestal begroef men deze kinderen, zeker

als ze niet gedoopt waren, in een hoekje van het kerkhof.
In Maastricht werden ongedoopte kinderen afgehaald door de
lijkbidder, die een wijde zwarte mantel aan had, waaronder
hij het kistje droeg.

Het kerkhof lag bijna overal rond de kerk. In het
katholieke Zuiden was altijd een hock ongewijde grond
gereserveerd voor niet-Eedoopten, onbekenden of
zelfmoordenaars. Bij de inaang van het kerkhof lag vaak
een rooster, opdat dit de duivel de toeaana tot het
kerkhof zou bemoeilijken. Immers door zijn bokkepoten was
de kans groat dat hij tussen de ijzeren staven beklemd
raakte. Op 11 maart 1956 werd de kloosterkerk van
Rijckholt een rectoraatskerk. Men kreeg het recht am
uitvaartdiensten in de kerk van Rijckholt te houden. De
lange weg naar de Gronsveldse kerk hoefde niet meer. Ook
werden de Rijckholtenaren toen op hun "eigen" kerkhof
het voormalia kloosterkerkhof, begraven.
Reeds Karel de Grote verbood het bearaven van leken in de
kerk. maar dat verbod werd niet naEeleefd. Hoewel men or
toen al van overtuiad was dat bearaven in de kerk, tot
ongezonde, onhygienische situaties kon leiden, bleef men
notabelen en aeestelijken in de kerk begraven. Napoleon
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pallteEer.

maakte er in 1804 definitief een einde aan. Toch werd in

een enkel geval in het geniep flog in de kerk bezraven. In

Gronsveld werd pastoor Schrijnemaekers in 1822 nog door

zijn dorpsgenoten illegaal in de kerk begraven. In het

kerkregister is vermeld: "Nocte sepultus in ecclesia ante

scammum communionis." ('s nachts in de kerk voor

communiebank begtaven) Zie Grueles 8e jra nr 3.
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Wat het be2rafenismaal betreft, is er in de vorige eeuw is
er in Gronsveld een grote rd l aeweest tussen pastoor
Thijssens en burgemeester Gadiot. Deze burgervader had,
Eelet oak op andere zaken rand zijn persoon, niet veel
vrienden onder de inwoners van Gronsveld. Drs. Henk
Thewissen schrijft in Veldeke, jrg 70 (1995, nr 2)
uitvoerig over dit dorpsconflict. De grondslag voor het
conflict lag in een schrijven van het Gewestelijk Bestuur
van Limburg in 1817: "In vele gemeenten van de provincie
bestaat het gebruik ore ter gelegenheid van het overlijden
en van de lijkdiensten maaltijden te geven in herbergen,
welke meestal veel kosten. Dit gebruik is zodania
ingeworteld, dat degene, die er zich aan zoude onttrekken,
aan onaangenaamheden is blootgesteld".Verder wordt de
bur2emeester EevraaEd de pastoor in de arm te nemen ore dit
euvel de kop in te drukken. Dertig jaar nadat dit
"schrijven" het licht had gezien, bespreekt Gadiot die
kwestie ook met de pastoor. Volgens een brief die Gadiot
naar de Minister stuurt, weiaert de pastoor mee te werken.
Cadiot draagt als voorbeeld aan dat in april 1847 een
vrouw is gestorven, waarvan hij de kosten van de
begrafenis op f 25,- schat. Deze vrouw kreeg "bijstand"
van de gemeente, zo arm was ze. Bovendien had de vrouw,
volgens Gadiot, "kort voor haar overlijden hare geringe
waning bezwaard, door gelden op te nemen gedeeltelijk
bestemd voor de kosten van haar begrafenis". Volgens
Gadiot is iedere genodigde van rijk tot arm op het

begrafenismaal gebleven tot in de late avond en daarbij
wordt alles tot de laatste kruimel opEeEeten. De
weduwnaar, een grijsaard van 70 jaar. moet de volgende dag
lan2s de deuren gaan om een korst brood te bedelen. Gadiot
ergert zich in zijn brief vooral aan het gedrag van de
pastoor, die ondanks het verzoek van het Gewestelijk
Bestuur in 1817 niets wil ondernemen. "Het is zelfs zo dat
de rijkere parochianen, behalve gebak voor de heer
pastoor, hem tevens eene 2roote mand zenden met daarin
taarten, wittebrood, een pond gebrande koffy, een pond
suiker, een fles fijne likeur en een of twee ponden boter.
De aanvankelijke gift van de rijken aan de pastoor is
uitEe2roeid tot een verplichting voor arm en rijk." Dat
het een verplichting is, staaft Gadiot met een voorbeeld:
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"ben iemand de boter vergeten was, heeft de pastoor
onmiddellijk iemand gestuurd, om de persoon in kwestie te
verzoeken de boter zo spoedia mogelijk bij de pastorie af
te leveren." Gadiot vangt echter bot bij de Minister. Zijn

adviseurs delen hem mee dat de burgemeester overdrijft en
in onmin leeft met de Eeestelijken in het dorp.

De rouwtijd duurde voor de directe familieleden een jaar

en zes weken. Ze droegen in die tijd gepaste kledina.
Vooral op de weduwe werd gelet, of zij zich wel aan de
rouwregels hield. Andere familieleden rouwden zes weken,
zij droegen meestal een rouwband op de revers. In later

tijden een smalle band of een ruitvormig stukje zwarte
stof op de mouw. In de rouwperiode hadden de mannen een
voorkeur voor een zwarte bolhoed. Wanneer carnaval, kermis
of bronk in de rouwperiode vie1, viel die tijd voor de

jonaeren wel erg lama, zeker als het sterfgeval al maanden
terug laE. Maar in veel families kende men wat de rouw
betreft Eeen pardon, regel was regel. De tijd dat de "de
noabers" ook zes weken rouwden ligt al lang achter ons.

Jo Purnot
Met medewerking van Luc van den Boom n (van Nic van 't

Mejeurke)
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Streekmuseum
Het oude uurwerk uit de Gronsveldse kerktoren

Tijdens de restauratie van de kerktoren in Gronsveld in
1986 is het oude verroeste uurwerk verwijderd. Het heeft
jaren in onze opslagruimte gewacht op restauratie. Zomer
1996 is het zover. Met veel geduld, na bijna elke dag
tandwielen, buisjes en assen vernieuwen, repareren en bij-
stellen. is het Jean Brouwers gelukt het uurwerk weer te
laten functioneren. Het uurwerk stamt waarschijnlijk uit
1787 want op een van de ijzeren balkjes staat J.H. 1787.
Jean is nog bezig met de afwerkinE, maar dat zal niet zo
lana meer duren en dan kan het bewonderd worden.
Chapeau Jean!
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Wat maog 't zien ?

VNaar
aanleiding van het in ons vorige nummer afgebee de

voorwerp ontvingen we twee aoede reacties.
Dit voorwerp werd aebruikt bij koeien die in een wei
liepen waarin fruitbomen stonden. De dieren zijn do1 op
mals aras, maar blad van de bomen en fruit werd niet
versmaad. Om te voorkomen dat ze de bomen plunderden, werd
het apparaat vastgebonden om de horens van de koe. Wanneer
de koe naar boven reikte, viel het bovenste gedeelte naar
beneden en de twee ijzeren pinnen deden behoorlijk zeer.
Het bleef dus bij ben gerecht: gras.
Fons van der Linden en Karina Schrijnemaekers (Franssen)
krijgen voor bun goede antwoord van onze sectie een
fruitmand.

We hebben weer een ander voorwerp. Wie het weet kan bellen
naar Frans Huits 043-4081683 of naar John van de Weerdt
043-408266/.

John van de Weerdt

Hellemie van Yngelke

Wilhelmus Joseph Johannes Hubertus Hellemie Scheepers werd
geboren op 14 maart 1896 in het huis, tevens café. thans
Rijksweg 2. Zijn ouders waren Ynaelke Scheepers en Maria
Catharina Jacobs. een dochter van het "aad Zjenaske," de
bakker. Hellemie. was de oudste uit een aezin van vijf
kinderen: Lies (1897) aetrouwd met Giel Pinckaers. Net
(1899) getrouwd met Zjef Spronck (van Pietsje). Lien
(1901) onaetrouwd. en Zjengske (1902) aetrouwd met
Marariet Speessen uit Moelingen.
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1969. Bie Hellemie.
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Hellemie zou zijn hele leven in zijn geboortehuis blijven
wonen. Het huis staat in Gronsveld flog altijd bekend als
"bie Hellemie". Oudere dorpsgenoten spreken nog van "hie
Yngelke". Het pand doet al sinds mensenheugenis dienst als
herberg of café.

De voorouders van Hellemie bewoonden het pand al
aeneraties lang. Op het einde van de 18e eeuw zijn Lambert
Doyen en Maria Anna van den Boom n de bewoners van het
huis. Lambert is herbergier en landbouwer. Lambert en
Maria Anna zijn voorouders van Hellemie. Uit dit huwelijk

Yngelke op jacht.
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wordt in 1774 als oudste zoon Joannes geboren. die later
bekend zou warden als "Keptejnsje Doujing". Hij namla1s
militair in het leger van Napoleon in de jaren 18121813
deel aan de veldtocht naar Rusland. Het uniform van
kapitein Doyen is na diens actieve dienst meer dan honderd
jaar in het huis Rijkswea 2 bewaard. Hellemies vader,
Yngelke, schonk dit familie-erfstuk aan een museum in
Maastricht.

"Kepteinsje Do0jina" heeft zijn naam vooral aevestiEd
doordat hij het kleed, dat tijdens de veldtocht op zijn
paard laa, aan de schutterij schonk. Tot 1930 deed het
dienst op het paard van de majoor (Grueles. juni 1986, 6e
jaaraang nr.2). In tegenstelling tot het uniform is dit
kleed wel voor de Gronsveldse gemeenschap bewaard
gebleven. Gedurende de laatste jaren van zijn leven woont
de veteraan bij zijn broer Engelbert en diens vrouw
Gertrude in het ouderlijk huis. Deze Engelbert is na zijn
ouders Lambert en Maria Anna Doyen de nieuwe bewoner van
het huis Rijksweg 2.
In het bevolkinasregister van 1839 staat Enaelbert te boek
als herberaier en landbouwer. Als in die eerste decennia
van de 19e eeuw de gebiedsarenzen in onze streken, eerst
in de Napoleontische tiid en later tijdens de jaren van de
Belgische opstand, nogal eens verschuiven. doet het pand
een periode dienst als plaats waar arensformaliteiten
warden afEehandeld. Na 1839. als Nederland en Belgie als
aparte landen hun eiaen weE gaan, is jarenlang een
belastingkantoor in het huis aevestigd. Nog in 1870
treffen we de "Ontvanger van 's Rijksbelastingen" aan als
medebewoner.
Een van de kinderen van EnEelbert en Gertrude Doyen, Maria
Catharina. trouwt met Wilhelmus Schiepers. Uit dit
huwelijk wordt in 1870 Yngelke geboren. Merk op dat de
naam destijds nog aeschreven werd als Schiepers. Rand de
eeuwwisselina staat Yngelke geregistreerd met de
achternaam Scheepers. In vroeaer jaren werd een naam nog
al eens afwijkend geschreven afhankelijk van degene die
hem in een (kerkelijk of aemeentelijk) register inschreef.
Yngelke was, evenals zijn voorvaderen, herbergier en
landbouwer. Maar liefhebberijen had hij oak. Zo hield hij
onder meer duiven, waarmee hij feitelijk de grondslaa
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Hellemie in zijn jonge

girea

legde voor de duivensport in zijn café. Voorts ging hij
geregeld naar "'t Belsj" am hanengevechten bij te wonen.
Maar Ynaelkes grootste passie was de jacht. Zodra het werk
op de boerderij of in het café het toeliet, en dat was
nogal eens het aeval aangezien Hellemie en zijn broer en
zusters van jonasaf aan veel van het werk voor bun
rekening namen. was Ynaelke in het veld of het bos te
vinden. Toen hij 90 jaar oud was. in 1960, schoot hij nog
een verdwaald wild varken, het laatste dat in deze streek
werd aangetroffen.
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Zijn schietkunst toont hij ook op ander gebied. Hellemie
is twee jaar oud als zijn vader op Pinkstermaandaa V_898
koning van de schutterij wordt. Yngelke had die dande
nodiEe alazen bier aedronken. Toen hij vertrok richting
kerkplein, verklaarde hij tegen de gasten in het café:
"Ich gaon de voegel aofsjete." Zijn vrouw Maria Catharina,
die dit hoorde, zei nog: "Laot h'm mer goer', 'r sjut toch
mis, 'r het teveul Eedroonke."
Nu was de kans om het koninaschap te behalen dat jaar
aroot. Er waren slechts zes kandidaten. leder moest zijn
eigen ladder opzetten en zijn eiaen kogels betalen. Wat
Maria Catharina niet verwachtte, gebeurde toch. Yngelke
werd koning. KoninEin was, zeer waarschijnlijk, Lien
Jacobs, getrouwd met Pierre Roosen en zuster van Ynaelkes
VrOUW.

Koningmeisteken werd gehouden bij de koning thuis. Voor de
koffietafel werd de bovenverdieping van het woonhuis
ontruimd. Alle gasten vonden er een plaats. Als cadeau
ontving de koning een Delfsblauw servies, dat speciaal
voor deze aelegenheid was vervaardigd. Dit
"kutiningsservies" werd later, bij de delina, toegewezen
aan Zjenaske. Hellemies broer, en is thans in bezit van
een van diens kinderen.
In 1903, Hellemie is dan 7 jaar oud, overlijdt zijn
moeder. Ynaelke hertrouwt met Fien Pricken, afkomstig uit
Reijmerstok. Uit dit huwelijk worden Reen kinderen
geboren. Op school valt Hellemie op door zijn bijzonder
talent voor rekenen. Hij kan aoed leren. Toch is er na de
laEere school geen verdere opleidina voor Hellemie
weggelead. Wel volade hij flog wat lessen bij meester
Claessens. Hier bleef het echter bij. Het werk op de
boerderij en in het café vroeg de aandacht. Daar lag, en
dat was vrijwel onontkoombaar, ook zijn toekomst.
Het café was voor de oorloa een vaste halteplaats voor
mensen "van de berreg" die meestal te voet, veelal met de
"honsker" naar de markt in Maastricht gingen. Aanaezien de
deur van café Scheepers al bij het krieken van de daa
openaing, was het café in de vroege ochtenduren al gevuld
met marktganRers, die hun weR pas vervoladen na een
"dropke" te hebben genuttigd. De middag, als de mensen van
de markt terugkwamen, Eaf hetzelfde beeld. Niet zelden
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Net en Hellemie op de boerdenj.

bleef een deel van marktopbrenEst "bie Yngelke" achter.
Het café was verder een trefpunt voor duivenliefhebbers.
Door de jaren heen heeft deze plaats in de Gronsveldse
duivensport een Rrote reputatie verworven. Het kan dan ook

niet anders of ook Hellemie raakte in de ban van deze
sport. In 1922 wordt bij café Broers ("bie de sjef") de
duivenvereniging "De Zwaluw" opgericht. Al na een jaar
krisigt deze club onderdak "bie Yngelke". Daar aroeit de
vereniging gestaaa. Na de oorlog, Hellemie heeft dan
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inmiddels het bedrijf van zijn vader overgenomen, komt de
duivensport "'pie Hellemie" tot grate bloei. Op haar
hooEtepunt, in de jaren vijftig, heeft de vereniEi4 meer
dan 100 leden. Hiervan zijn er ongeveer 40 uit GronSveld.
Dit succes was niet in de laatste plaats aan Hellemie te
danken. Als het ginE om "De Zwaluw" was hem niets te veel.
Hellemie aenoot grote bekendheid in de duivensportwereld.
Hij verzorEde het poulen en rekende de uitslagen van vier
vereniginEen uit zo'n 300 a 400 prijzen. 's Maandags
hingen de uitslagen aan de muur. Alles werd met de hand
geteld. Zijn eerder Eenoemd rekentalent kwam hem hier goed
van pas. In een tijd waarin flog niemand van een computer
Eehoord had. stond Hellemie erom bekend dat hij in
snelheid en juistheid van het berekenen van de uitslagen
niet te evenaren was. Toen de rekenmachine op de markt
kwam, werd die aangeschaft. Maar Hellemie bleek sneller te
kunnen tellen dan de machine, die dan oak verder
onEebruikt bleef.

Hellemie met paard en "o0wsker".
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1938. Bruidsfoto van Hellemie en Cor.

Het werk voor de duivenvereniaing nam wekeliiks zeker 1 A
2 dagen in beslag. Te zamen met boerderij en café had
Hellemie het dan ook altijd erg druk. Echter hoe aroot de
hoevee1heid werk ook was, Hellemie zorade ervoor dat de
uitslagen 's maandaEs niet aan de muur ontbraken.
Toch was er ook nog tijd voor andere dingen. Hellemie was
een blijmoediE en humoristisch mens en was dan ook altijd
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voor een grap te vinden. In de rol van vuurman of spook in
het veld joeg hij menigeen de stuipen op het lijf. En kwam
er bij Hellemie een nieuwe knecht werken, dan werd lie er
op uit gestuurd om "'t pleentelOdderke" of "de
brikkesjier" bij Tefiel te halen. Tefiel vertelde dan dat
hij het desbetreffende voorwerp naar Zjeng van de Sjnyder
gebracht had. Arriveerde de knecht vervolEens bij Zjeng,
dan werd hij van daar naar Worn de Sjmied verwezen en zo
verder. De Eoede man werd zo het halve dorp rondgestuurd.
In zijn jonEe jaren was Hellemie lid van de toneelclub.
Het Gronsveldse toneel was aan het begin van deze eeuw een
begrip tot in de verre omtrek. Hij speelde mee in de
meeste, inmiddels legendarische, stukken uit die tijd,
zoals "Jeanne d'Arc" en "De Trompetter van Sackingen".
Eind jaren '20 was Hellemie bestuurslid van de harmonie.
Lang heeft hij die functie niet uitEeoefend. Toen in de
jaren '30 "De Fanfaar" werd opgericht, vond hij het als
cafehouder beter zich teruE te trekken om niet betrokken
te worden bij de rivaliteit tussen beide vereniEingen.
In de jaren voor de oorloE maakte Hellemie twee, voor die
tijd, grote reizen. Met de "wejzaank" ging hij naar
Londen. In 1936 bezocht hij Lourdes. Daar leerde hij zijn
vrouw kennen, Cornelia de Kort. Cornelia was afkomstig uit
Tilburg, waar haar ouders een stoffenzaak hadden. Toen de
relatie serieus werd, kreeg Hellemie in Gronsveld te
horen: "Wat mos te met zoe e sjtadsmeitske goer' trolawe dat
niks van boereleve en kaffee aofwet". In 1938 trouwden ze
in Tilburg.

Hellemie en Cor nemen hun intrek in het huis Rijksweg 2.
Vader YnEelke verlaat dan zijn aeboortehuis en gaat wonen
in het huis waar thans de familie Castermans woont,
RijksweE 28. De overEanE naar Gronsveld verloopt voor Cor
wonderwel. Ze raakt snel ingeburgerd en ze werkt mee op de
boerderij en in het café alsof ze nooit anders Eedaan
heeft.
Hellemie en Cor krijEen vier kinderen, vier jonEens: Jan.
(1939), Kees (1941), Wil (1942) en Henk (1944). Moeder Cor
was een strenge moeder. Als de jongens jets uithaalden, en
dat was meer regel dan uitzonderina, zwaaide er wat. Maar
dat was dan ook terecht, zegt zoon Wil nu, die zich nog
een voorval eind jaren veertiE herinnert. Toen er op een

Het bestuur van de duivenvereniging "De Zwaluw", in de jaren vijftig.
V.I.n.r. Zjeuveke Schiepers, Mat Doyen, Hellemie, Hubert Hoogenboom (Heed, Gee/
Lemmens, Eddy Bouchoms, Tefiel Goessens, Zjeng Willigers.

avond ter gelegenheid van Koninginnedaa in Maastricht
vuurwerk werd afgestoken, mochten de jongens daar niet
naar kijken maar moesten ze, zoals gebruikelijk, op tijd
naar bed. Daar lieten-ze het echter niet bij zitten. Toen
het spektakel begon verlieten ze de slaapkamer via een
venster en klommen op het dak. Daar konden ze met hun
vieren, Eezeten op een deken, in de verte het vuurwerk
bekijken. Aangezien er die avond in het café duivenzetten
was, was het een komen en gaan van liefhebbers. Grote
hilariteit ontstond toen het viertal Eesignaleerd werd.
Moeder Cor was er minder van gecharmeerd. Wat volgde, laat
zich raden.
In teEenstellinE tot Cor gaf Hellemie nooit slaaa. Hij
bleef altijd rustig en liet dit deel van de opvoedinz aan
zijn vrouw over. Hellemie was wel streng in het nakomen
van de kerkelijke plichten. Hij was een vroom man en
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±1950. De vier iongens: Wil, Kees, Honk, Jan.

Hellemie en Cor.

voedde zijn kinderen in die geest op. De jongens gingen
iedere daa vaor school naar kerk. In oktober werd thuis
daaelijks de rozenkrans gebeden.
In 1950, een Heilig Jaar. maakte Hellemie met een groep
van ongeveer 15 mensen uit Gronsveld een reis naar Rome.
Bij die aeleaenheid werden ze door de Paus in audientie
ontvangen.
Hoewel het voorgaande misschien anders zou kunnen doen
vermoeden, bestond het leven van Hellemie en Cor toch
vooral uit hard werken. Hellemie had bovendien veel last
van reumatiek. Hij reisde stad en land af om van doze
aandoening te genezen, hetReen echter niet gelukt is. Toen
hij ouder werd. werd het werk op de boerderij Raandeweg
overgenomen door zoon Wil. Hellemie kon zich nu nog meer
toeleaaen op zijn Rrote liefhebberij, de duivensport.
Op Pinkstermaandag 1972 wordt Ber Heijnen koning. Hij
brengt de voRel "bie Hellemie". In de 74 jaar sedert het
koninRsschap van Hellemies vader in 1898 had "De Peen"
geen koning meer kunnen begroeten. Nu was het zover. Het
leek alsof Hellemie op dit moment Rewacht had. In de dagen
voor de Bronk wordt hij Retroffen door eon hersenbloeding.
Een week later overlijdt hij. De maandag daarna hangen de
duivenuitslagen niet aan de muur.

Piet Daemen
Comma Brouwers
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Foto
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1940-1941. Links Marie van Math van Berke (Menne),
rechts Marie van Zjeng van Berke (Goessens).

V.Ln.r. Paul Houten, Zjeng Houben, Wil Scheres, Sje I Aarts, Zje f Peters.

±1955. V.I.n.r. Fons Naus, Ber Houben, Zjef Peeters, Eddy Goessens, Leon van

Ge/een, Huub Bessems.

139



4:
=

±
19

55
. L

ag
er

e 
Sc

ho
ol

 G
ro

ns
ve

ld

15

24

11
2

1 
Ja

cq
ue

s 
S

la
ng

en
 2

 M
ar

ie
tte

 B
ro

ex
 3

 J
o 

C
ru

ts
 4

 J
os

e 
T

he
un

is
se

n 
5 

Je
an

 C
ae

le
n 

6 
B

er
ty

 P
et

er
s 

7 
B

er
ke

 R
ei

nt
je

ns
 8

 L
eo

n
D

as
se

n 
9 

H
uu

b 
D

as
se

n 
10

 N
ie

ls
 S

ni
jd

er
s 

11
 J

ea
n 

M
ei

js
 1

2 
G

us
ta

af
 D

ev
ue

 1
3 

P
ie

rr
e 

C
ae

le
n 

14
 L

ou
is

 K
lin

ke
nb

er
g 

15
T

he
re

se
 B

ra
ek

en
 1

6 
Je

an
 B

ro
nc

ke
rs

 1
7 

M
ia

 P
et

er
s 

18
 M

ia
 S

ta
rr

en
 1

9 
G

uu
sj

e 
va

n 
de

n 
B

oo
m

 n
 2

0 
Jo

zi
ne

 W
ab

er
 2

1 
H

an
ny

W
ill

ig
er

s 
22

 A
nn

ie
 W

ol
fs

 2
3 

B
er

tin
e 

S
ou

da
nt

 2
4 

Jo
se

 S
ch

rij
ne

m
ae

ke
rs

 2
5 

Je
an

 M
ar

tin
 2

6 
P

au
l B

ou
ch

om
s 

27
 D

av
id

 H
ei

jn
en

28
 N

ic
o 

Ja
ns

se
n 

29
 J

oh
n 

G
oe

ss
en

 3
0 

E
dd

y 
S

ch
ie

pe
rs

 3
1 

B
er

ke
 W

ab
er

 3
2 

F
ra

ns
 v

an
 W

an
ro

oy



Gezien

Miranda Schrijnemaekers en Jean van Thoor zijn de b woners
van het huis uit de voriEe aflevering. Dit huis, gelegen
Broekstraat 5, is onlangs gerestaureerd. Een wonin2 van
bijna 300 jaar oud is de komende tijd voor ons dorp
behouden. Jean en Miranda kochten dit huis van Ber van
Thoor en nadat zij op 22 mei 1993 trouwden, betrokken zij
dit pand. De ouders van Jean, Math van Thoor en Men van
den Boom n wonen naast hen. Hun voordeur ligt aan de
Hennemettenstraat 15. De achterkant van beide woningen
komen uit op het gezellige binnenhofje. Aan de zijde van
de Hennemettenstraat hebben Jean en Miranda de oude
gevelsteen hersteld. Hierin staan de letters IHS en het
jaartal 1714. Dit is het bouwjaar. Volgens Marres en Van
Agt in "De monumenten van aeschiedenis en kunst in Zuid-
Limburg" (deel 1) luidde de tekst van de oorspronkelijke
Eevelsteen echter als volgt: IH - MS M - A DEN 21 N. A:N
1714. De letters MS verwijzen waarschijnlijk naar Michael
Schrijnemaekers, schepen van het graafschap Gronsveld, die
in 1753 overleed.
Onderstaande woning is
Eezichtsbepalend in

niet zo oud. maar
ons dorp.

is wel
Sjef Cans

Natuur

Het Savelsbos is een van de mooiste hellingbossen van
Nederland. Dit natuurreservaat in onze achtertuin, is
uniek vanweae zijn flora en fauna hetgeen bij vele
inwoners van Gronsveld en Rijckholt nog onvoldoende bekend
is. Staatbosbeheer is verantwoordelijk voor het beheer.
Dit beheer moet zodanig zijn dat de belanarijkste
doelstelling. het duurzaam behoud, herstel en ontwikkeling
van natuur en landschap, wordt verwezenlijkt.
De sectie Natuur vond het interessant om van staatsbosbe-
beer te vernemen welke specifieke plannen en zijn met
betrekking tot het toekomstig beheer van het Savelsbos.
Wij hebben boswachter Thijs Jussen bereid aevonden om uit
de doeken te doen op welke wijze Staatsbosbeheer bepaalde
gedeelten van het Savelsbos beheert of Eaat beheren.

Het Savelsbos

De oostelijke Maasdalhellina en de daarboven Eelegen
plateaugebieden vormden in de vroeEe middeleeuwen een
vrijwel aaneengesloten en uitEestrekt bosEebied. Tussen
1100 en 1300 werden vanuit de Maasdalnederzettinaen de
bossen op de plateaus gerooid om de Eronden Eeschikt te
maken voor de landbouw. Het toponiem Eckelrade (Eckel
eikel, rade rooien) wijst op arootschalige kapvlaktes op
het plateau. Daarna, rond 1500. bestond "het bos" uit een
aantal graslanden, struwelen, heide en bosschages, en was
er alleen nog rond Rijckholt en Gronsveld sprake van echt

bos. De bossen werden alle bijna uitsluitend benut voor de
produktie van hakhout, of als hakhout met overstaanders
(bomen die bleven staan). Daarbuiten was een intensieve
beweiding met koeien en schapen.
Sporen van oude wijnEaarden in de vorm van terrassen zijn
te vinden op de hellingen van RiessenberE, ScheEgeldergrub
en Savelsbos.
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Ook de onderErond was niet gevrijwaard van menselijke be-
invloedina want reeds vanaf 1500 waren er dagbouwEroeJen
van leem (pleisterwerk en bakstenen), kalk (meststof) en
kalksteen voor de bouw (Heerderberg, RiessenberE en
Keerderbera), en kiezelaroeven. Rand 3000 voor Christus
was er vuursteenmijnbouw in de Schone Grubbe en omaevina.
De oostelijke Maasdalhellina bestond tot de 19e eeuw
slechts zeer aedeeltelijk uit bos. Dit bos vertoonde amper
enige aelijkenis met de huidige begroeiing. Later werden
oak exotische soorten als acacia en Amerikaanse eik, die
zeer goed paalhout voor afrasteringen leverden, massaal
aanaeplant (geriefhout: "braandhout", "sjaanse", "erterie-
ser". "boengerde", "sjtiepe".) Door afnemende veeweidinE
en hakhoutexplotatie ontstond het bos van nu.
Het huidiEe beheer in het Savelsbos is passief beheer
(niets doen) omdat er weinia vraag naar hout is, en omdat
de arbeidskosten hooa zijn. De Schone Grubbe is aangewezen
als bosreservaat. Hierbij is gelet op kenmerken als de
mate van aanwezigheid van ter plaatse thuishorende
boomsoorten en de bosstructuur. Bij het ouder warden van
het bos zal de differentiatie in de structuur en de
plantenrijkdom vanzelf nog verder toenemen.

Voordelen van aanwijzina tot bosreservaat zijn:
natuurlijke processen kunnen warden bestudeerd;
bosreservaten voorzien (op den duur) in leefgebieden
voor velerlei diersoorten die afhankelijk zijn van dood
hout.

Andere toeaepaste vormen van beheer in hellingbossen, als
het Savelsbos zijn:

rJ Dunnen/lichten.

In de aanaewezen percelen wordt reaelmatig gedund zodat
het zonlicht kan invallen en het op de bodem liaaende
aenetisch materiaal van andere soorten beRroeiing de kans
krijat zich te ontwikkelen. De bedoeling daarvan is am van
een mono-cultuur van voornamelijk eiken en beuken te komen
tot een meer Revarieerde structuur in soort en ouderdom.

clunnen-1 I chten

plant esoor ten

begrazing

4 LLI hakhout

AMM exoten

zoom-mantel
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X Beheer tot instandhoudina van specifieke plantensoorten.

Voor het behoud van bijvoorbeeld de witte enabloem wordt
een kronenlichting toegepast ( dit betekent het zagen van
eniae bomen, om meer licht en warmte op de bodem te
krijaen ter bevorderina van de aroei van de witte
engbloem). Voor de vinaerzeaae aeldt hetzelfde. Ter
bevordering van de Eroei van de amandelwolfsmelk, die bij
de vuursteenmijn groeit, is al een kroonlichting
toeaepast. Als extra maatreael wordt hier in oktober alle
ruiRte behalve de amandelwolfsmelk. Eemaaid en verwijderd.

X BeErazing.

Nabij de Zure Dries is een uitbreidinE van arasbearazing
aangebracht. Dit is gebeurd door middel van de afrastering
in het bos. Diverse weilanden zoals de Heerkuil bij Sint-
Geertruid, de weilanden bij Huize Sint-Joseph bij Cadier
en Keer, en de helling bij "De Beuk" en ook de voormalige
laagstamboomgaard van Scharniag "Ion de daor", worden alle
begraasd. Mergellandschapen zijn inEezet on de
kalkgraslandflora terua te krijaen.

"Oonder De Beuk", na het kappen van bomen.
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X Hakhoutachtige systemen.

Beheer met het oog op de commerciele houtproduktie. Bijna
alle bomen, die in deze bosvakken staan, worden gekapt
behalve enige overstaanders. Men noemt cut systeem ook
middenbostype dat vroeger overal in Limburg werd
toegepast. De Erootste afnemer van dit hout was tot rond
1950 de steenkool-industrie in Zuid-Limburg.

X Teruadrinaina van acacia en Amerikaanse eik.

Deze vorm van terugdringina geschiedt zeer selectief en
Eefaseerd. Nadat deze exotische soorten zijn verwijderd
wordt er herbeplant met inlandse soorten.

X Aanleggen van zoom-mantel vegetaties.

Langs de huidige bosranden worden op geselecteerde
plaatsen de afrasterinaen 10 a 20 meter verder het weiland
inaeplaatst. Daarna kan tussen de oude bosrand en de nieuw
Eeplaatste afrastering een struweel ontstaan. Als dit
struweel een stabiele samenstelling heeft, wordt de
afrastering weer terugaeplaatst en wordt de nieuw
ontwikkelde struweel-zone extensief met vee beweid zodat
deze zich niet weer tot bos gaat ontwikkelen.

Thijs Jussen
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