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Bij de voorpagina

Wadter hoele aon de poomp boeve aon de POtsjteg, omstreeks 1935.
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Voorwoord redaktie

Het 10-jarig jubileum van onze Stichting was een groot
succes. Grueles leeft niet alleen bij de secties en
medewerkers, maar ook bij heel wat inwoners van Gronsveld
en Rijckholt, getuige de grote belangstelling voor de
diverse activiteiten op 19 augustus. Grueles dankt
iedereen die eraan meegeholpen heeft het jubileumfeest tot
een succes te maken. Speciale dank aan de beer P. Freie
voor zijn bemiddeling bij het slaan van de
jubileumpenning.

De redaktie feliciteert de Stichting met het volgende
chronogram:

Lof Voor tIen rIJke Jaren grUeLes,
sUCCes geWenst Voor De VoLgenDe DeCennIa.

Telt u maar na.

De redaktie
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Activiteiten
agenda
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Beukdag
6 Oktober. Zo langzamerhand traditionele dag met de
bedoeling kleinere en grotere onderhoudswerkzaamheden,
reparaties, opschoning en dergelijke te doen aan en rond
"De Beuk". Inlichtingen bij Hans Kengen.

Vrijmetselarij
Dr. Roek zal op 22 november een lezing houden over de
"vrijmetselarij", in café Scheepers. Aanvang 20.00 uur.

Cursus herkennen van vogels
In 1990 zijn de volgende buitenlessen, te vertrekken vanaf
het kerkplein (de data zijn alle zondagen):

Zaterdag, 17 november is er een excursie naar de Zeeuwse
wateren. De bus vertrekt vanaf het kerkplein, om 6 uur.
Inlichtingen bij Huub Reumers en Pim van de Weerdt.

Dialect

M iisj

Es balenger oet d'n Ark van Noe gekroepe
De het dich gered, aanders waors te verzoepe.
De hebs dich versjprejd wie de zaand op 't sjtraand,
'n hil klejn bieske, meh vervaarlik asseraant.

Unveraal zit ste, ien duerp of sjtad.
Jao, soemers yens te waol ete zat,
meh sjweenters hebs dich 'nne zjoeren tied,
daan raoke v'r veul vaan uch, rekelkes, kwied.

Es te dich aon 'nne perdskudtel zits te begaoje,
'nnen houp oe d'n hil femielie zich aon kent laoje,
daan huur ich d'nne zaank wie ketelemeziek,
vuur much 'n hermenie, daan veul ich mich riek.

Meh op 't vreujaor, en dat het z'n reje,
zeen ich uch ten bairn en op daoker treje.
Zoe zorg dier dat d'r blyf wie d'r beet,
vertrekke van hie, kom, doot mich dat fleet.

Hoepelik zeen ich uch nog hiel veul jaore
en op de kapboUm sdome eur leefde verklaore.
En al besjits te much de koer nog doezend kier,
toch blyfs te e sjoen sjopsel van Slivvenhier.

Bèr Jaspars

(van Fik)
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7 oktober 7 uur
4 november 8 uur

16 december 9 uur



Bokske sjprynge

Sakertaant Merie, dy "de joung", Berke z'n awste broor,
leede here, j6chelde wie 'n aad perd wie ze 't gebrag-
kel vaan Berke aon de noon zaog. Sjelk oonderein met
sesyskes. Met e gezia vaan: zoilw ich 't floe ete of
neet, houng 'r boeve d'n teleur, preddelde 't nog 'ns
good en magkde uuver d'n hillen teleur huepkes. Op-
pendord wie 'n koo nergelt, vrawelde her op ekere b6f of
'r op z'n eigen hert biet. De leste bof waor nog neet
oonder of 'r trok hueludvertruel nao Pluto en Sjaak. Ze
ma verhaolde aon taant Merie dat 'r gister 'nne kwak-
frosj bie ze zusterke Lieske oonder 't laoke haw gezat.
"Vaan den hiersaws ze gedoons en kabriejoele goer' dich
d'n haore d'n havven tied rech op sjtoen", zOchde ze.
"De mos mer deenke: tied mak graos en zon mak hi:d.j. Her
es nog joonk, dat komp laoter allemaol good", zaag taant
Merie. Ze ma vegde 'ns met de sjoetelsplak waver de tao-
fel.

"Laoter good" met zoe 'nne es get wie 'n laamp dy ste
aondriejs es 't al klaor es". Berke veel de deur ien.
"Heb d'r 't weer Wiver mich?" "Nei, waver Mer Kattemy".
Vuur dat 'r nao de sjaol goilng reep ze nog: "Doeg d'n
rysjtertele bie en trek d'n hoeze op". Heenkelenterre
van maosklaw op maosklaw trok 'r met Zjef, 'nne goje
eenvoUdige joung, krek z'nne petroenhellige, en Nik, len
de hoer langs de hoezer aof nao de sjaol. Boeve aon de
Pots jteg poomde Zjef en Nik wdoter vuur Berke.
Versjmaord vaan d'n does heel 'r 'n haand oonder de
poomp-oepening en tOsje doilm en wiesvinger droonk 'r dat
'm 't waoter aon z'n naos oet kaom. Zyngenterre trok 'r
bie Berke Hoete oonder de poert ien. "Hoeteke toet, laot
de vereke ()et, laot ze fleet te wied, aanders bis te ze
kwied". Zjef en Nik waore aon de sjtraot op Zjeng van
Kleur aon 't rope, de met 'nne piepende viefsjerder ater
de sjlaogker 't duerp aof trok. "Oelie, Oelie, belie".
Zjeun Myngels sjtoting aon de poert wie ze aon 't sjloet
vaan 't sjpekkemerke waore aon 't klOmmele. Liza kaom
nao boete. "Wat zien dy sjnftslemele dao aon 't fister-
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none?" Zjeun trok 'ns aon z'n sjodwers. "Wat dy vaan
zenne zien, weft ich ouch neet, ze hebbe waol good wer
debie.

Oppe sjaol aonkoeme zaot Haj met 'n sjtruep keender
Om zich heen op de hoegste wottel vaan de len mOpkes te
vertelle. Haj waor 'n dell awwer es de aander keender en
de meisterjaan van de sjpulalplaots. Dao wis 'r aal, ien
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de klas niks. Toch hawwe ze 'm allemaol eve gen, zelfs
de juffrodwe en de meisters. Bie de mieste haw 'r daan
ouch twie jaor gezete. Pesjtoer Kreuze gang met Herta,
d'n Duitsen herder, de kerkweg aof bie de keplaon. Berke
lugde 'ns aon ze klutske vuur de pesjtoer en d'n hoond
de zjus nao 'm loorde. Dat braach Haj weer tot e grepke:
"Aander woerd vuur Duitsen herder? alitse pesjtoer." Haj
laachde helder es de res, sjproung op en heef met 'n
haand of 'r ekerein ien 't gelid wouw zitte. "Vuur goen
bokske sjprynge!" Wes nao Lyjo."Dich deis fleet met!"
"Vuurwat fleet?" "Daovuur fleet". Toezjoer waore de zelfde

bieein. Zjef sitoang tienge de moer met z'n twie han
ienein vuur z'nne sjoet. Gebok daijde Nik dao z'nne kop
ien. Daoater sjtodnge geb6k: Berke, Zjao en Haj. De
tiengeperty sjproung zoe wied muUgelik nao de veurste
z'nne rok op. De leste de sjprofing magkde e teike op
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z'nne rok. Mets: eine vinger, suer: twie vinger, hao-
mer: 'n voesj, en pitsjtang dodm en wiesvinger opein. De
your aon de moer sjtoang m6s dat raoje. Es 'r mis rooj
moste ze blieve sjtoen. D'n twiede kier dat Pieke
sjproung bewergkde her met z'n kneje Zjao z'n rubbekas
dat de huelp en moerd kegkde. De kier drop dat Pieke
sjproang en zich aofzat op Zjao z'nne rok, luchde de
zich zoedat Pieke met z'n hil korpus langs de moer aof-
vloeg. De twie begoste zich te bOttele. Haj trok 't zich
aon en kaom tossjebej. 't Sjpuul goung wyjer. Wie Lyjo
't teike verrooj, woerd 't Berke te mechtig en laoge t'r
zich weer twie te veunkele. BuUkenterre sj16fde Lyjo op
de sjaoldeur aon.
Nao de sjaol godng Berke fleet gaans gen:is heivers. Eker-
ein kos ekerein. Es eine get haw oetgezat, waore ze zoe
'pie hon. Vuur dat 'r ater ien goang , haw 'r ies 'ns
geloord of de veurdeur oepe godng. Ten 't gevaal 'r 'nne
noedoetgaank nudig haw. Ze ma waor met tant Merie de
gooj kdomer aon 't tappesere. De valgerdyn waor aof en
aal laog uuverhoUp. Wat aon de moer houng laog noe oppe
taofel. Hie en dao waor de moer krietwit zjus of nog aal
aon de moer holang. Wat gewoenlik oppe taofel sjtoung,
laog noe droonder. 't Hil hoes sjtoonk nao verf en te-
piet. Berke zeugkde zich de rensjes, dy taant Merie vaan
d'n tepiet haw aofgesjnoeje, bieein en begos dy op te
rolle. Ze ma en taant Merle zaagte fleet veul. Waore ouch
te zier aon't taopere aon 't sjodwloek met honnen te-
piet. Berke voelt gevaor ien de loch hange. 't Sle-
vrolawebeeld oonder 'n sjtuelp, wat noe oppe vinsterplaoj
sjtoring, loorden 'm, of 'r floe aon de kas, 't blommeteu-
felke of aon de deur sjtoling, bedreuf aon. Dao topde
'nne op de kuakeroet. Geliek sjtoUng Elena, Lyjo ze ma,
al ien de kuake. "TrUij, noe kom toch 'ns 6m lore wie dy
twie bragke zich oonderein hebbe aofgezjwens. Lyjo het
z'n kneje en z'n hil gezich kepot. 't Es 'n sjan. 'r Lop
vuur sjendaol. 'r Het z'n hil gezich versjendeleerd vuur
de kermes. Berke zaot op d'n hook van de baank dy ater
de taofel sjtoUng neve de deur wie 'nne hoond te waachte
tot dy oepe goang vuur zich d'r tossjen oet te pritsje.
Meh dao waor geine mejeng vuur. "Wat hebste weer oetge-
zat?", vroog ze ma. "De w6rs 'nne echte batteraof. Zit
hdij geine poet vaan de poert aof, want daan kryste ze
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'ns oongenujetig gesjtok. Berke diffendeerde zich
kenterre: "Es v'r bokske sjprynge huit 'r mich alleze-
leve met z'n kneje len m'n rubbekas. Of 'r luch zich es
ich sjpryng. Omdat 'r vuur Haj fleet mog met doen,
verrooj 'r mich". Biena goung heivers, trok de deur touw
en doeg ze weer drek oepe. Ze sjtaok heure kop len:
"Trdij, es d'r weer 'ns jot-mg hon heb, haaw ich mich
gerikkemendeerd vuur eine. Addle!". Sjroompenterre got:mg
de deur weer tollw. Ze ma begos weer: "Ich bring dich og
'ns nao e gesjtig. Hawwe ze dich mer 'ns good aofgepiz-
zeld. Ich sjaom mich vuur de lair. Taant Merle magkde
met d'n teump vaan de sjolk de glaozer van heure nodwe
iezere breel zuver en plagkde nog e sjtokske leukoplas
oe 'r op heur naos sjtoang. "Truij, sjagkerneer dich
toch neet zoe, atrein ligkde ze weer bieein"

Gus
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Natuur

De moostem gaans jaor doer (2)

In dit tweede artikel over de "moostem" komen
achtereenvolgens aan de orde: een aantal specifieke
najaars/wintergroenten, het bewaren/inmaken van groente en
als laatste "het trekken" van eigen zaad voor het volgend
jaar.

Typische wintergroenten zijn veldsla, winterprei,
spruitkool, boerenkool en knolselderij. Volgens onze drie
deskundigen (Ber, Haj en Pjerke) moet je veldsla nooit
voor "Slevrotaw" (15 augustus) zaaien. Bij eerder zaaien
gaat de veldsla wellicht schieten. Verder is het
verstandig om steeds na 14 dagen een "veldje" (rijtje)
veldsla te zaaien, dan heb je ook in verschillende
periodes goede, oogstbare groente.

Volgens Bet Hollanders zijn "kuul" en "poet' de gezondste
groenten die er bestaan. Hij vertelt er wel bij dat "kuul"
en ook "zoermoos" vrij vet moeten worden gegeten. Hij
zegt: "Kuul, dao mot de zoeg doer geloUpe hebbe". Vaak
werd dan ook een stuk spek meegekookt. Over "kuul" zegt
Ber nog, da-c deze het lekkerste is als er een nachtje
vorst over is gegaan. De "vriejigheid" zou dan minder
zijn. Op opengevallen stroken tussen de "kroten" werden
vroeger vaak gele koolrapen geplant voor de winter. Bereid
met een roomsausje en een "bOkkem", een delicatesse.
Behalve deze verse wintergroenten werden geoogste
zomergroenten bewaard voor de winter. De diepvries is
vandaag de dag een uitkomst. Voorheen moest je groenten op
andere manieren bewaren. Zo kun je wortelen, koolrapen en
"witmoos" inkuilen. Wel is het verstandig om onder in de
kuil fijnmazige draad te leggen: woelratten zijn immers
ook verzot op worteltjes. De kuil wordt afgedekt met stro
en bladeren om de groenten een beetje luchtig te houden en
tegen de vorst te beschermen. Tussen de rijen "poet."
werden ook bladeren of stro gelegd, om bij strenge vorst
toch "poet." uit te kunnen doen. "Witmoos" wordt trouwens
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met "sjtreunkel" ingekuild. Je kan koolsoorten ook goed in
de kelder op planken bewaren. De truc is wel dat jeom de
drie A vier weken de buitenste bladeren verwijdert.
Volgens Haj Meijs blijft de kool dan goed. Pjerke Vliegen
vertelt ons nog dat vroeger boontjes werden ingezouten en
vervolgens bewaard in aardewerk potten, de "boar". De reuk
die deze boontjes verspreidden was zeer penetrant en de
smaak erg "gats". Maar ja, beter "gatse" boontjes dan geen
boontjes. Naast deze bewaarmogelijkheden werd er oak
"gewek". Augurken, zegt Haj, moet je niet met een
borsteltje schoonmaken, je moet ze een minuut blancheren,
daarna schoon spoelen en dan het "potteke len". Voor de
smaak moet je verder zout, dille, basilicum, laurier,
kruidnagel en inmaakzaad toevoegen. Dan een verhouding van
3/4 goede azijn en 1/4 gekookt water toevoegen. Voor zoetzuur:
ook suiker toevoegen. Deksel erop en 35 minuten op 65/70
graden in de weckketel.
Om de St.-Jansui in te maken, moeten eerst de buitenste
paar velletjes eraf. Haj laat de uitjes eerst drogen.
Daarna wast hij ze in water, waarbij de velletjes vanzelf
loslaten. Zet ze niet in het zout, zegt Haj, want dan
warden ze veel te zacht. De dikkere St.-Jansui wordt
ingemaakt onder de naam Amsterdamse ui.

Pierke Vliegen.
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Ber Hollanders.

Naast het kweken van eetbare groenten "trok" iedereen ook
zijn eigen zaad in de tuin. Tegenwoordig kopen de meeste
mensen hun zaad in de winkel. Haj weet echter van een 15-
tal groenten zelf zaad te trekken: kervel, dille, prei,
peterselie, basilicum, tuinbonen, erwten, sjalotten,
prinsessenbonen, tomaten, komkommers, augurken, snijbonen,
bonekruid en Spaanse peper. Alle zaad dat zwaarder is dan
water, kun je met water "sjuime". Zaadsoorten die lichter
zijn, zoals prei, peterselie, snijselderij, krijg je
schoon door te wrijven en te blazen. Haj heeft zeven
verschillende zeven am zaad te zeven. Om tomaten- en

137



augurkenzaad te "schonen" gaat hij als volgt te werk.
Zaadtomaten of augurken in een pot met water doen; af en
toe schudden, na een paar dagen is het vruchtvlees eraf,
dan zeeft hij wat zand, daar strooit hij de tomatenpitjes
op uit, af en toe wrijft hij erdoor en na twee - drie
dagen zijn de zaadjes droog. Even met de zeef schudden en
het tomatenzaad voor volgend jaar ligt voor het oprapen.
Hij bewaart het zaad in koffiefilterzakjes en legt die in
een sigarenkistje. Het zaad van bonenkruid krijgt hij weer
op een andere manier. In de kas heeft hij een plastic zak
hangen. Als het bonekruid rijp is, gooit hij het erin. Na
verloop van tijd slaat hij eens op de zak en zo verzamelt
hij dit zaad. Voor het zaad van bonen, worden in een
perkje jets eerder dan gebruikelijk wat bonen geplant.
Deze bonestruiken zullen dan ook jets eerder bloeien dan
de overige. Op deze wijze wordt voorkomen dat de bonen die
bestemd zijn voor zaad, zich gaan kruisen met andere
soorten. Zo vertelde Haj dat ze thuis eens prinsessenbonen
tegelijk met snijbonen hadden geplant. Beide stonden
tegelijkertijd in bloei. Van de prinsessenbonen werd zaad
voor het volgend jaar gebruikt. Het resultaat was, dat
alle prinsessenbonen veel langer waren dan gebruikelijk.
Om de boontjes te schonen gaat hij als volgt te werk:
eerst de bonen laten rijpen aan de struik. Daarna worden
ze op een winderige plaats ("oonder 't sjop") opgehangen
om te drogen (immers de bonen zijn dan goed "sjprok").
Vervolgens worden de bonen uit de "luete" gestampt. Het
geheel wordt op een zeef gestort. Als alle bonen (samen
met kleine deeltjes "luete") door de zeef zijn gevallen
worden bonen en deeltjes "luete" in water van elkaar
gescheiden. De schone boontjes worden daarna gedroogd en
vervolgens gesorteerd. Ziedaar het plantgoed voor het
volgend jaar ligt kant en klaar. Volgens Haj een fluitje
van een cent.
Preizaad krijg je door een of twee "sjpier poet." te laten
schieten. De bol waarin de zaadjes gevormd worden, snij je
af en laat je drogen. Door wrijven en blazen heb je nieuw
preizaad.
Tot slot jets over de composthoop. Volgens Haj kun je alle
groen op de composthoop gooien, echter de bladeren van
prei, de stengels van de koolsoorten en het "greun" van
aardappels niet. Ook moet je erop letten, dat je geen
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Hal Mel/s.

gewassen die gesproeid zijn op de composthoop gooit.
Hopelijk hebben we u ais amateur-tuinier een aantal
praktische tips gegeven, die u in de "moostem" kunt
gebruiken. Met dank aan Ber Hollanders, Haj Meijs en
Pjerke Vliegen.

Interviews: sectie Dialect
Tekst: Pim van de Weerdt en Ber Houten
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ninieu

Het kruis in "t Vaonzel"

"'t Vaonzel" is een gebied dat ten noorden van het
zustersklooster in Rijckholt ligt. "Vaon" is het dialect
voor "varens", zodat aangenomen mag warden dat hier
vroeger veel varens groeiden. Begin 17e eeuw werd dit
gebied "'t Vaernsdael" genoemd.
Op een kaart, uitgegeven door de gemeente Eijsden, wordt
de weg die aan de noordzijde van het zustersklooster loopt
de Kruisweg genoemd. Het terrein waar nu het
zustersklooster staat, wordt in oude stukken met "aent
steenen Cruys" (18e eeuw) of met Than het kruis" (19e
eeuw) aangeduid. Hieruit kan geconcludeerd warden dat in
dit gebied zeker al enkele eeuwen lang een of meer kruisen
hebben gestaan.
Zoals ik reeds in een vorig artikel vermeldde, heeft in
"'t Vaonzel" vroeger de galg van Rijckholt gestaan. De
juiste plaats van de galg is niet bekend. Een oud-inwoner
van Rijckholt vertelde mij hierover het volgende verhaal.
Zijn vader had in "'t Vaonzel" een fruitwei. In deze wei
was een bepaalde plek waar nooit jets groeide. Tevergeefs
had hij al enkele keren daar een legipont-boom geplant. Er
werd toen verteld dat de plek waar nooit jets groeide het
gevolg was van het feit dat daar vroeger de galg had
gestaan en dat er enkele mensen ten onrechte waren
opgehangen.
Dit verhaal klopt in zoverre dat vast staat dat de galg
inderdaad in "'t Vaonzel" heeft gestaan en dat er in 1725
twee mannen, Jean Le Roy en Peterken van Oostenrijk, zijn
opgehangen voor diefstal van tafelzilver van het kasteel.
Naderhand deed het verhaal de ronde dat het tafelzilver
teruggevonden zou zijn in een eksternest. (Over die
zilverdiefstal gaat het artikel van historic.)
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't Vitionzet

a,
zustersklooster

Voerenweg
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Ik veronderstel dat de aanwezigheid van de galg en de
voltrokken executies van invloed zijn geweest op het feit
dat er in dit gebied al vele eeuwen lang (stenen)
werden geplaatst.
Het kruis waar dit artikel over gaat, staat op de
driesprong aan het einde van de Kruisweg. Het is een
eenvoudig, maar daardoor zeker niet minder mooi, zwart
geverfd, smeedijzeren kruis met een wit geverfd
gietijzeren korpus. Het kruis is 182 cm hoog en 46 cm
breed. Het staat in een weiland vlak langs de veldweg. De
eigenaar van dit weiland heeft waarschijnlijk ook het
onderhoud van het kruis op zich genomen, want het ziet er
altijd verzorgd uit.
Dat een wegkruis niet alleen een historische betekenis
heeft, maar vooral voor de ouderen ook nog een
godsdienstige, blijkt uit het volgende. Marjanneke
Duyzings (overleden 9 april 1973), voor de oudere bewoners
van Rijckholt en Gronsveld zeker geen onbekende, ging
dagelijks rond het middaguur naar "'t Vdonzel" ow er te
bidden. Aan het eind van haar gebed kustte ze het korpus
zesmaal. Omdat zij nogal klein van stuk was, moest ze op
haar tenen gaan staan om aan het korpus te komen.

Leon Olislagers
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Zilverdiefstal in kasteel Rijckholt in 1724
De historische achtergrond van de sage over
"De heg die niet groeien kon"

"Eertijds veroordeelde de heer van Ryckholt een man ter
dood voor diefstal van een juweel, alhoewel de
aangeklaagde bleef ontkennen. Toen de veroordeelde naar de
galg werd gebracht, versperde de plaatselijke bevolking de
wegen. Over andermans grondgebied mocht men niet gaan.
Goede raad was duur. Men besloot een gedeelte van een heg
te rooien om aldus toch de galg te kunnen bereiken. Toen

later het juweel in het nest van een ekster werd gevonden,
bleek dat men inderdaad een onschuldige had gehangen. De
nieuw geplante struiken in de opening in de heg, wilden
maar niet aanslaan en gedurende eeuwen bleef het gat in de

heg een herinnering aan deze gebeurtenis ", aldus de sage.

Het verhaal, dat naar alle waarschijnlijkheid aan deze
volksoverlevering ten grondslag ligt, is te lezen in de
stukken van het proces van de Heer van Ryckholt tegen Jean
Le Roy en Peter van Oostenrijk, betreffende inbraak en
diefstal van zilver uit het kasteel in 1724.
Jean Le Roy, afkomstig uit de buurt van Luik, logeerde met
zijn vrouw en zuster bij ene Piterken van Oostenrijk,
inwoner van Ryckholt. Zij hadden daar geholpen bij het
plukken van de hop. 's Avonds zitten zij gezellig bijeen
en opeens komt het gesprek op de heer van Ryckholt, tegen
wie Piterken een grote wrok blijkt te koesteren. Ooit
heeft Piterken gevangen gezeten op het kasteel van
Gronsveld en hij geeft daarvan de schuld aan de Baron van
Ryckholt. Dat zo'n rijk man een arm mens als Piterken
zoiets aandoet! Want rijk is de beer, weet Piterken.
Immers: "Zouden het geen rijke lieden zijn, die een kamer
hebben alwaar zij eten met zilverwerk, gans en al
versierd?" In deze kamer hangt een rekje, waarop het grote
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Het bestolen echtpaar.
Jean Baptist de Bounam de Rijckholt.
Marie Barbe Dorothee de Moffart.
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zilver staat uitgestald; op de hoeken zilveren kandelaars
en daartussen dienbladen en een terrine. Zelfs de messen
waarmee men eet, hebben zilveren heften.
Deze kamer, het "silversalet", bevindt zich aan de
achterkant van het kasteel, naast de toren aan de
maaskant. Van degene van wie Piterken al deze inlichtingen
heeft gekregen, weet hij ook dat de heer en vrouwe 's
avonds heel laat gaan slapen. Pas zo tegen middernacht
zoeken zij hun slaapvertrekken op, die helemaal aan de
andere kant van het kasteel liggen.
Zou het geen goed idee zijn om die beer, waarmee Piterken
nog een appeltje te schillen heeft, eens van dat zilver af
te helpen, oppert Jean Le Roy. Piterken maakt verschrikt
bezwaar: de vijvers rond het kasteel zijn zo diep en hoe
over de muur van de bloemenhof te komen? Wat te doen ook
met de ijzeren staven voor het venster? Jean Le Roy die in
het proces dat later volgt, door Piterken "meester" wordt
genoemd, weet wel raad. De diepte van de vijvers moet in
dit jaargetijde wel meevallen. Een ladder om over de muur
te klauteren, is niet moeilijk te vinden en een keper om
de diefijzers van de ramen te forceren evenmin. Piterken
maakt nog bezwaar: in elk stuk zilver is het wapen van de
beer en vrouwe gegraveerd. Jean Le Roy wuift ook dit
bezwaar weg. Zonodig kunnen zij het zilver tot een klomp
laten smelten en het zo "aan de joden " verkopen. Piterken
begint ook enthousiast te raken en vertelt dat er ook nog
veel tinnen,voorwerpen in die kamer uitgestald zouden
staan. Jean haalt minachtend zijn schouders op; hij vindt
zilver veel interessanter.

In de late avond van 28 september gaan Jean, Piterken,
Maria Maka, Jeans vrouw en Jehenne, Jeans zuster, een in
de omgeving bekende dievegge op pad. Nadat zij door de
kleine vijver gewaad zijn, blijft Jehenne op de uitkijk
staan aan de kant van de grote vijver. De anderen gaan
verder. Ze klimmen over de muur van de bloemenhof en komen
eerst langs enige vensters met gesloten luiken, waarna zij
de twee grote vensters van het zilversalet bereiken. Ze
moeten uiterst voorzichtig zijn, want deze kamer grenst
aan een ruimte midden in het kasteel waar ettelijke
geweren aan de muren hangen. Jean verwijdert een ruit uit
het venster, nadat hij de ijzeren staven met de keper uit
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elkaar gebogen heeft. Zijn vrouw heeft "swegelen" bij zich
en daarmee wordt de meegebrachte, geprepareerde lont
aangestoken. Jean en Piterken gaan met dit licht na r
binnen. Veertien grote stuks zilver wikkelen zij in
servetten, waarna zij ze aan Maria Maka aanreiken. Het
zijn vier kandelaars, drie grote dienbladen, twee van
binnen vergulde kommen, drie "smouckscheren" (scharen om
de kaarsvle.m te snuiten) en twee zoutvaten. Daarnaast
nemen zij een aanzienlijke hoeveelheid kleingoed weg. In
de hoek zien ze nog een schitterende, geborduurde en
bovendien met een zilveren koord of strook versierde hoed
van de heer, die ze ook maar meenemen. De vrouw van Jean
Le Roy zet het hoofddeksel op en zo gaan ze gedrieen
terug, beladen met hun buit. Ze begraven het zilver op een
akker, genaamd Bemelmans land, daar waar de ploeg er niet
aan kan komen.
De bedienden vinden de volgende morgen een ontluisterde
kamer en onmiskenbare sporen van het nachtelijk bezoek.
Ladders en de keper om de tralies van het raam te
verbuigen, vinden zij buiten. Daar ligt ook een linnen
mannenbroek. Deze had Jean Le Roy inderhaast uitgetrokken,
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omdat zij hem hinderde bij het waden door de vijvers. Ook
vindt men een stukje gele stof aan een heg hangen, dat
later afkomstig blijkt te zijn van de jurk van Maria Maka.
Toch zou deze diefstal misschien nooit opgehelderd zijn
(Maria Maka en Jehenne hebben kans gezien het zilver
ongemerkt op te graven en het in een zak waarin
boekweitmeel gezeten had, mee te nemen naar Luik om het zo
lang in hun huis te bewaren) als Piterken niet uit de
school had geklapt. Hij is bij Hendrik Dupuis en verteert
twee kannen bier, ongeveer 21/2 liter. Wanneer het gesprek
op de zilverdiefstal komt, het gesprek in die dagen, roept
hij plotseling uit dat hij het gestolen zilver in een half
uurtje zou kunnen terugbezorgen aan de heer, als deze hem
maar in zijn eer wilde herstellen. De vrouw van Hendrik
Dupuis is danig geschrokken van deze uitlating, en Hendrik
zelf niet minder. Zodra de andere gasten vertrokken zijn,
gaat hij naar Piterken toe en zegt: "Hoe komt het dat gij
zulke dingen also hier in compagnie (in gezelschap, in het
openbaar) hebt komen vertellen, want hetgeen gij geseyt
hebt riekt naar den coorde." (daarvoor loop je de kans te
worden opgehangen).
Piterken tracht zich er nog uit te redden door te zeggen
dat de waarzegster Nanon het hem ingefluisterd heeft, doch
als deze later ondervraagd wordt, zegt zij van niets te
weten. De branie-achtige uitspraak van Piterken raakt
vanzelfsprekend bekend en hij komt onder verdenking. Er
volgt een onderzoek met verhoren, de herkomst van de
linnen broek wordt nagegaan, en ten slotte komt alles aan
het licht. Alleen het zilver komt niet boven tafel.

In de processen-verbaal van de behandeling door de
schepenbank kunnen we precies lezen wat er gestolen is. De
benadeelde baron heeft met eigen hand een lijstje
opgesteld, dat in zijn familie-archief bewaard wordt.
De straffen waren, naar hedendaagse maatstaven, niet mals:
Maria Maka wordt verbannen en haar schoonzuster eveneens,
maar deze wordt bovendien "gegeesselt met ses roeden, elk
met ses slaegen". De beide mannen, Piterken en Jean,
respectievelijk 42 en 40 jaar oud, zullen gestraft worden
"met de koorde dat de dood er op volgt en hun dood lichaam
andere ten exempel zal blijven hangen". Op 30 april 1725
rond 11 uur in de morgen zal de terechtstelling
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plaatsvinden. Er wordt achter de schermen nog geijverd om
Piterken en zijn "complice" hun lot te doen ontgaan. Ee
stukken maken gewag van een "Briefken op de kapel genageld
met twee kleyn schoen nagelkens met ronde kopkens aan"
waarop geschreven stond: "Mijne Heeren van Ryckolt ghy
hebt onrechtveerdighe iustitie gedaen dat laet ick U
weeten met mijn cameraeten wij sun recht te voor een paer
uren van U want wy hebben U silverwerck gestoolen adieu
adieu."
Terwijl de stoet op weg is naar de plaats waar de galg
staat, komen enige lieden te paard onrust stoken. Zij
roepen tot Peter van Oostenrijk: "Roep uyt en seyt hel op
de waerheyt dat gy onnosel seyt oft onschuldig seyt." Zij
blijven dit maar herhalen totdat de pater Capucijn, die de
zeer onrustige Peter van Oostenrijk begeleidt, uitroept:
"Malheureux que fait vous, vous detourne ces gens
criminels de leure bonne dessein et les mettre sur le
chemin d'enfer." (Ongelukkigen, wat doet gij. Gij houdt
deze misdadigers af van hun lotsbestemming en voert hen
ter helle.) Piterken denkt wellicht toch nog aan redding
en hield, zo vervolgt het relaas, zijn ogen strak
gevestigd op de lieden te paard, en staande op de ladder
naar de strop, roept hij uit: "Hoort omstaenders, ick
sterve geerne voor myn sonden, maar niet voor de
dievereye" en "hem naer d'een ende ander omkerende, togh
de ledder opclimmende riep dat hij stierf voor syne sonden
ende niet voor de dievereye, even omtrent de leste sport
geene apparentie sijnde van gehoopt tumult ende onset,
heeft den Wel Eed Hr en Mevrouwe vergiffenis gebeden ende
de justitie bedankt over haer goede iustitie, waerop den
eerw pater Capucijn hem wederom moet gevende heeft syn
hert wederom tot Godt begeven roepende meenighfers Heere
ontfermt U mynder, Heere seyt mijne arme ziele genaedight,
Heere in Uwe handen bevele ick mijnen geest, versoekende
aen d'omstaenders eenige missen en gebeden, die zy voor
hem soude laeten doen, waer naer den scherp rechter de
strop in den nagel der galge doende, ende van de selve
int' afsetten riep voort' lesten Jezus Maria staet mij
bij."

Het manifest aan de kapeldeur, maar vooral het incident
met de lieden te paard die de executie verhinderen wilden,

en de wijze waarop Piterken hierop vertwijfeld inspeelde,
hebben voedsel gegeven aan volksverhalen, waarin de
justitie (als instrument in de handen van de landsheer
die niet de sympathie van de plaatselijke bevolking
genoot) lichtvaardig een onschuldige ter dood bracht.

In de sage is sprake van een juweel in plaats van zilver.
De verwarring op dit punt is wellicht veroorzaakt door een
passage uit de verklaring van Jehenne, de zuster van Jean
Le Roy. Deze vertelt aan de "heren van den gerechte", dat
zij bij de pastoor van de St.-Nicolaaskerk te Luik een
kist vol juwelen in bewaring heeft gegeven.

Tot slot: Stelen mag nu niet en mocht vroeger ook niet.
Het ter dood brengen van een dief is natuurlijk een
vreselijke straf, maar in die tijd alleszins gebruikelijk.
De schout van Ryckholt. Michael Delahaye, heeft te
Maastricht bij Joannes van Gulpen op de Munt, een
"manifest ende Kort Begryp van het Proces" in druk doen
verschijnen, om een ieder te laten weten dat er geen
sprake was geweest van de executie van een onschuldige.

Hoe het gestolen ziluer er uitgezien zou kunnen hebben

In het begin van de 18e eeuw, de tijd waarin de
zilverdiefstal plaats vond, maakte men de voorwerpen van
zilver naar modellen in de stijl die toen mode was: de
stijl van Lodewijk XIV, zo genoemd omdat deze stijl door
het Franse hof "voorgeschreven" werd aan heel Europa.

Om die reden, en omdat de gestolen voorwerpen in de
processtukken zijn omschreven, is het mogelijk te laten
zien hoe ze er waarschijnlijk uitgezien hebben, aan de
hand van foto's van voorwerpen uit dezelfde tijd.

In het boek over Luiks zilver van baron Oscar de Schaetzen
en Pierre Colman: Orfevries Liegeoises (Fonds Mercator.
Anvers 1976), treffen we een afbeelding aan van een
terrine met deksel, die blijkens het ingegraveerde wapen
heeft toebehoord aan de familie De Bounam de Rijckholt. De
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Snuitschaar met bakje.
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Terrine met deksel, met het wapen van de familie De Bounam.
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Messen met zilveren heften.
Kandelaars.



terrine is vervaardigd tussen 1667 en 1688 door de Luikse
zilversmid Guillaume Falaize, die woonde te Avroy, niet
ver van de beroemde glasfabriek van de familie De Bounam.

W.E.S.L. Keyser-Schuurman

Ontwerptekening van dienblad voor wijn.

Literatuur:
A.F. van Beurden. Limburgsche Sagen en Legenden. In
Limburg's Jaarboek 1914 XX p. 205 - 207.

Inventaris van het archief van de Schepenbank Ryckholt
1532 - 1792. W.E.S.L. Keyser-Schuurman. R.A.L. 40.
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Foto

+1956. V.1.n.r. Jean Damzo, Jo Peters, Michel van Caldenborgh, Wallie van de
Weerdt.
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+1940. Miet van de Weerdt (Neven), Thea Huveners (Schrijnemaekers).
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±1953. Marie Bronckers, An Bronckers, Jo Bronckers, Anna Bronckers.

Gezien

Sjef Cans

Halverwege de Van Caldenborghstraat staan enkele
haagbeuken in de voortuin van Willie en Maria van Baal.
Eind vorig jaar viel het mij op, dat deze in een bepaalde
vorm geknipt waren. De ene rond, de andere vierkant, en
het dichtst bij de kruising met de Broekstraat staat er
een in de vorm van een kruis. Bij navraag hoorde ik dat
dit het werk was van Bei: Hollanders. Het bleek dat het
knippen van heggen een hobby van hem is en omdat er de
laatste jaren zoveel aandacht is voor wegkruisen, leek het
hem leuk om op dit "kruispunt" een haagbeuk in de vorm van
een kruis te knippen. Geregeld knipt hij deze beuken in
vorm. De kruisvorm heeft dan zijn speciale aandacht.
Het kruis komt pas echt tot zijn recht over enkele jaren,
als de beuk volgroeid is, volgens Bet.. Ik vond het nu al
een echt kruis, en wie eens gaat kijken, zal dat met mij
eens zijn.



Pater Laurentius Teeuwen O.P.
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Ken dir lion nog

Henri Jacques Teeuwen (zoon van Joseph Teeuwen en
Aldegonda Geurts) werd geboren te Tegelen op 17 september
1898. Hij studeerde aan het Bisschoppelijk College te
Roermond van 1911 tot 1914, en te Nijmegen aan het Sint-
Dominicus College van 1914 tot 1919. Hij trad in Huissen
(Gelderland) in in de orde van de H. Dominicus

(Dominicanen) en werd 23 september 1919 aldaar gekleed. Op
25 juli 1926 werd hij te Utrecht door Mgr. Van de Wetering
tot priester gewijd.
Na zijn priesterwijding vertrok pater Teeuwen naar het
College van de Duitse Dominicanen te Vechta om zich voor
te bereiden op een leraarschap in de Duitse taal, waarmee
hij eind 1927 dan oak werd belast. Zo zag hij zich op het
Sint-Dominicus College te Nijmegen geplaatst voor een taak
die niet enkel het doceren van een taal inhield, maar die
in de eerste plaats gericht was op een opvoeding van
jongens op weg naar het priesterschap. Dit lag de nieuwe
docent bijzonder goed.
Zijn oversten volgden in die jaren met intense
belangstelling zijn activiteiten, en toen er in Huissen
een vacature in het ambt van novicenmeester ontstond, was
Pater Teeuwen klaarblijkelijk de eerst aangewezen persoon
am dat zware ambt te vervullen. Daarom verhuisde hij in
september 1932 naar Huissen, waar hij belast werd met de
leiding over de fraters novicen.
Op 7 juli 1937 werd hij met grote meerderheid door het
convent in Huissen tot prior (overste) gekozen. In april
1940 volgde zijn uitverkiezing tot Provinciaal van de
Nederlandse Provincie der Dominicanen. Om bijzondere
redenen wendde hij zich toen tot de Generaal der Orde am
deze verkiezing niet te hoeven aanvaarden, welk verzoek
werd ingewilligd. In datzelfde jaar werd hij tot prior van
Huissen herkozen, en op 21 augustus 1943 voor de derde
maal.
In de oorlog en speciaal na het bombardement van Huissen
stelde hij het klooster open voor de gewonden, en voor de
door de herhaalde bombardementen dakloos geworden inwoners
van Huissen. Voor zijn moedig en meelevend gedrag in deze
zware tijd ontving prior Teeuwen bij gelegenheid van de
viering van zijn zilveren professiefeest op 23 september
1945 de zilveren legpenning der gemeente Huissen en werd
hij tot ereburger benoemd.
Op 15 december werd pater Teeuwen toch tot Provinciaal
gekozen, wat nooit, en zeker toen niet, een sinecure was.
De Nederlandse Provincie der Dominicanen, door de oorlog
gehavend, stond voor een nieuwe opbouw. Zo zorgde pater
Teeuwen onder meer voor de uitbreiding van het Sint-
Dominicus College te Nijmegen, stimuleerde hij de herbouw
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van de Dominicanenkerk "De Steiger" in het verwoeste hart
van Rotterdam en regelde hij de herbouw van het totaai
verwoeste klooster in Venlo. Verder bepleitte hij als
Provinciaal de overgang van het klooster te Rijckholt van
de Franse naar de Nederlandse Dominicanen. Op 23 januari
1953 kwamen klooster en kerk officieel onder jurisdictie
van de Nederlandse Provincie.
De Franse Dominicanen (Provincie Lyon) verbleven in
Rijckholt van 1883 tot 1932. Toen de Franse communiteit in
1932 naar het vaderland terugkeerde, bleven slechts vier
paters achter voor verzorging van kerk en klooster. Omdat
het gering aantal kloosterlingen onmogelijk de ruime
kloostergebouwen kon onderhouden, is het te begrijpen dat
de Provinciaals van de Provincie van Lyon meermalen
pogingen hebben ondernomen het klooster aan een andere
communiteit over te doen. Onderhandelingen daarover
mislukten steeds, totdat in 1953 met de Nederlandse
Provinciaal pater Teeuwen overeenstemming werd bereikt.
Bij de overgang naar de Nederlandse Provincie werd aan de
nog in het Rijckholtse klooster verblijvende
communiteitsleden de keuze gelaten tussen de Nederlandse
Provincie en die van Lyon. Tot de Nederlandse Provincie
besloten toe te treden de paters R. Gilissen, C. Hameleers
en A. Joskin, en de broeders C. Gilissen en I. Brouwers.
Pater Collins en broeder Durand kozen voor "la douce
France", terwijl pater P. Joskin met goedkeuring van de
orde-overheid en van de bisschop van Luik een
kapelaansbenoeming in Vise aanvaardde. Pater A. Macheels
was reeds voor de overgang naar een klooster in Frankrijk
overgeplaatst.
Op 10 mei 1954 eindigde de tweede ambtsperiode van pater
Teeuwen als Provinciaal. Op 12 mei 1954 werd hij door de
nieuwe Provinciaal tot overste van het klooster in
Rijckholt benoemd. Voordat hij naar Rijckholt kwam, moest
de oud-Provinciaal een rustkuur houden om weer op verhaal
te komen. De zwaarte an zijn functie was zijn krachten te
boven gegaan. Op 20 oktober kon pater Teeuwen zijn functie
in Rijckholt aanvaarden, en al spoedig zagen de
Rijckholtenaren veranderingen in kerk en klooster.
In de kerk werd de triomfboog, die het uitzicht
belemmerde, verwijderd en het priesterkoor werd verhoogd.
Ook de veelkleurige beschildering van de kerkmuren

160

verdween en werd vervangen door een effen grijze tint.
Alleen de door pater Sertillanges, in de Franse tijd,
boven het hoogaltaar geschilderde kopie van Fra Angelico's
"kroning van Maria in de hemel" bleef behouden. Ook de
muurschildering bij het Sint-Vincentiusaltaar bleef

intact.
In de kroniek van het Dominicanenklooster in Rijckholt
staat dat de verbouwing en restauratie van de kerk ook bij
de burgerij in de smaak viel, gezien de royale bijdrage
van f 2500,-- (een voor 1955 aanzienlijk bedrag). Verder
wordt melding gemaakt van "geheimzinnige familiebronnen"

Koor met altaar ten tilde van de Franse paters Dominicanen.
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van pater Teeuwen, zodat de restauratie geheel "buiten
bezwaar van de schatkist" van de Nederlandse Provincie der
Dominicanen kon plaatsvinden. Ook werd de wens geuit dat
de overste zijn bouwdrift even energiek zou botvieren op
de noodzake1ijke restauratie en modernisering van het
klooster. In 1955 vonden inderdaad de eerste verbeteringen
plaats.
Naast het verzorgen van de diensten in de Kerk van
Rijckholt, die bovendien de "biechtkerk" van de hele regio
was, verzorgden de paters veel diensten in parochies en
zusterskloosters in de omgeving. Begin 1955 werd pater
Teeuwen door de bisschop van Roermond gevraagd de zielzorg

Deze foto laat zien hoe vroeger de kerk uit twee delen bestond, waarvan het
voorste deel voor de religieuzen.

op zich te nemen van de parochie Gronsveld, wegens het
vertrek van pastoor Grubben naar Mei jel , in afwachting van
de benoeming van een nieuwe pastoor, die tevens deken zou
worden van het pas opgerichte dekenaat Gronsveld. De
overste draagt pater Terstegen op namens hem de waarneming
van Gronsveld op zich te nemen. Deze waarneming zou bi jna
acht maanden duren, en wel omdat door ziekte van de op 27
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Priesterkoor (verhoogd) na de verbouwing en schildering van de kerk in 1955.

februari 1955 geinstalleerde pastoor-deken Hoogers, deze
eerst op 10 september 1955 met zijn werkzaamheden kon
beginnen.
Reeds vanaf zijn komst naar Rijckholt stond het voor pater
Teeuwen vast dat de Dominicanen slechts met succes voor de
mensen van Rijckholt konden werken, als de kerk verheven
werd tot zelfstandig rectoraat. In die tijd hoorde
Rijckholt tot de parochie Gronsveld. Na uitgebreide
besprekingen werd op 4 februari 1956 een schrijven
ontvangen van het bisdom Roermond, waarin Mgr. Lemmens
meedeelde dat hij wilde overgaan tot oprichting van een
rectoraat. Op 26 februari werd een brief voorgelezen van
de bisschop, gericht aan de parochianen van Gronsveld en
Oost-Maar1and, waarin de grenzen van het op te richten
rectoraat Rijckholt werden omschreven. De gelovigen werd
verzocht eventuele bezwaren binnen twee weken aan het
bisdom kenbaar te maken. Op 11 maart werd het Rectoraat
van 0.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Rijckholt opgericht.
Omdat de belanghebbende pastoors van Gronsveld en Oost-
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Maarland er kennelijk geen bezwaar tegen hadden dat in de
rectoraatskerk ook huwelijken gesloten werden, was de
bisschop bereid de rector hiervoor "algemene delegatie" te
verlenen, bovendien het recht van dopen en begraven. In de
oprichtingsbrief van het bisdom wordt pater Teeuwen tot
rector benoemd.
In het nieuwe rectoraat werd door de paters meteen
aandacht geschonken aan het jeugdwerk. In augustus 1956
ging de instuif van start. Op de plaats in het klooster
waar ook nu het jeugdwerk zijn "thuis" heeft, werd een
gezellige ruimte ingericht waar iedere zondagmiddag de
"jongere" jeugd en 's avonds de wat oudere jongens en
meisjes konden vertoeven.
In De Nieuwe Limburger van 14 december 1956 kunnen we
lezen: "De paters zijn mannen van een moderne tijd. Ze
hebben er heel geen bezwaar in wanneer de jeugd een
gezellig dansje maakt. Zij zorgen zelfs voor de muziek. De
paters hebben ook voor een prettige sfeer gezorgd, overal
bloemetjes en frisse gordijnen, zodat de oude refter
inderdaad de huiskamer van Rijckholt is geworden. Want
praktisch geen enkele jongere slaat de wekelijkse instuif
over. En ook de ouders stellen hetinitiatief van de paters
zeer op prijs."
Ook de Rijckholtse carnaval vond bier zijn oorsprong. Vele
uiteenlopende zaken hadden de warme belangstelling/steun
van de paters.
Op 4 augustus 1958 werd het 75-jarig bestaan van het
klooster gevierd. Het jubileum werd aangegrepen om de
paters en bun Franse voorgangers dank te brengen voor het
vele goede dat zij op geestelijk, cultureel en pedagogisch
terrein verricht hadden. Door velen, waaronder ook de
gelovigen uit de omringende parochies, werd bijgedragen
aan een geschenk. Deze bijdrage werd door de paters
gebruikt voor de bouw van een veldkapel, toegewijd aan
0.L.Vrouw van de Rozenkrans, gelegen tussen Gronsveld en
Rijckholt, "'t kepelke".
In december 1958 werden de eerste kruiswegstaties, gemaakt
door Jacques Mans, in de kerk aangebracht. De kunstenaar
Mans had in 1957 hiervoor opdracht gekregen van pater
Teeuwen. Deze kunstenaar maakte ook het Maria-beeld in "'t
kepelke".
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In de kroniek van het klooster kunnen we over de nieuwe
kruisweg onder meer lezen: "Het is boetseerwerk,
overwegend in bronskleur getint, geglazuurd en gebakken.
De afmetingen zijn niet groot, misschien ongeveer 40 bij
40 centimeter. Het zijn geen volledige taferelen, zoals
men gewoon is te zien, maar het zijn meer weergaven van de
kern, de essentie van de verschillende fasen van de
kruisweg. Ze worden verondersteld suggestief genoeg te
zijn om de rest er bij te kunnen denken. Bij de Kruisiging
van Christus bijvoorbeeld ziet men slechts een
vastgespijkerde hand en een neerhangend hoofd met
doornenkroon. Bij de vijfde static ziet men het ter aarde
gedrukte gezicht van Christus en de twee grijpende handen
van Simon van Cyrene om de kruisbalk. De opvatting is
zeker origineel en artistiek verantwoord, maar niet
bepaald populair".

Kruisiging van Christus, een van de kruiswegstaties van de beeldhouwer Jacques
Mans, aangebracht in de kerk te Rijckholt in 1958 en 1959.
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Op 26 juli 1966 vierde pater Laurentius Teeuwen zijn 40-
jarig priesterfeest. Wegens zijn grote verdiensten voor de
orde van de paters Dominicanen en ook voor de RijckhDltse
gemeenschap, werd hij bij die gelegenheid door Hare
Majesteit de Koningin benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje Nassau.
In de laatste jaren van zijn leven, is zijn zwakke
gezondheid een zware beproeving voor hem geworden en heeft
hij het proces van een lichamelijke aftakeling met al de
verdrietelijkheden moeten doormaken. Toch behield hij tot
op het laatste zijn optimisme en zijn aangeboren humor.
Hij overleed, betrekkelijk onverwacht, te Rijckholt op 7
augustus 1973, waar hij ook begraven is.

Jean Bronckers
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Schaafbank.
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Twee vliegen in een klap

Voor de sectie Streekmuseum is er een aantal
houtbewerkingsmachines aangeschaft. Niet duur, oud, ze
functioneren na enig reparatiewerk en ze zijn bovenal
loodzwaar. Dus geen moderne computergestuurde
multifunctionele apparaten, maar ouderwetse stalen
machines, die wel een stootje kunnen verdragen.
Voor wat betreft de doelstelling van het streekmuseum:
"twee vliegen in een klap". Voor diverse
restauratiewerkzaamheden heeft Frans Huits nu de
noodzakelijke apparatuur. Bovendien is ze een mooie

aanwinst voor ons museum.



Lintzaag.

Als u er jets voor voelt om voor Grueles met deze
apparaten te werken, neem dan contact op met Frans of
John.

John van de Weerdt

Van aal
en nog.
Restauratie obiit

Sinds de Bronk 1989 hangen in de kerk van Gronsveld twee
dodenborden. Een heeft betrekking op de dood van Claude-
Nicolaas, graaf van Arberg van Valengin, het andere op de
dood van Justus-Maximiliaan van Bronckhorst. Dit laatste
bord verkeerde in een minder goede staat.
Nadat beide borden enige tijd in de kerk hadden gehangen,
werd besloten het bord van Justus te laten restaureren.
De opdracht werd gegeven aan de "Stichting Restauratie
Atelier Limburg" die gespecialiseerd is in het herstellen
van historische kunstvoorwerpen en die door de overheid
wordt gesubsidieerd, waardoor de kostprijs veel lager ligt
dan de werkelijke kosten.
De restauratie werd uitgevoerd door Mevrouw L. Volders.

Mevrouw Volders hjdens haar werk aan de obiit.
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Haar eerste zorg was te onderzoeken of de houten panelen
door de houtworm waren aangetast, dat bleek gelukkig niet
het geval. De panelen zijn koud gelast, dat wil zeggen dat
ze niet met elkaar verbonden zijn. Door verschillen In
temperatuur en vochtigheid (zomer - winter - onverwarmde
kerk) waren tussen de panelen gapingen ontstaan. Die zijn
nu met elastisch materiaal opgevuld.
De restauratrice vertelde ons dat het verstandig was
geweest het bord te laten restaureren; er had zich vuil
aan de vernislaag gehecht en nadat die vuile vernis was
verwijderd, bleek dat de verf daaronder ook al door het
vuil was aangetast. Het is bekend dat vuil verder vreet.
Daar bestaat nu geen gevaar meer voor. Hier en daar had de
verf ook al van de onderlaag losgelaten. Die verfdelen
zijn weer gehecht. Tenslotte is een nieuwe vernislaag
opgebracht die de olieverf beschermt.
Tijdens het werk werd nog een aardige ontdekking gedaan.
Justus stierf op 24 september, de 4 in die datum bedekte
een ander cijfer, waarschijnlijk een 5. Kennelijk heeft de
maker zich vergist. De verbetering heeft zeker later
plaatsgevonden want er zijn duidelijk twee verschillende
kleuren "gouden" verf gebruikt. Overigens is te zien dat
het bord al eens eerder werd opgeknapt. Wanneer dat
gebeurd is, kon niet worden vastgesteld.
Mevrouw Volders tijdens haar werkzaamheden: "Als het werk
af zal zijn, heb ik er zo'n 125 uren aan besteed. Het is
een hele klus maar het is fijn werk. Ik ben nu al tevreden
met het resultaat."

Inmiddels hangt het bord weer op zijn plaats in de kerk.

Hans Kengen
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