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Bij de voorpagina

±1900. Aan de Molenweg "t dekke van de mier.

Voorwoord redaktie

Een lijvig nummer van ons tijdschrift, ditmaal. De
redaktie kan zich nog altijd verheugen op voldoende kopij
en bovendien op een groeiend aantal abonnees, op dit
moment ruim 800.

De Poolse dansgroep kende een succesvol optreden op de
Diepstraatfeesten in Eijsden. De Stichting wil iedereen
bedanken die meegewerkt heeft de leden van de groep een
hartelijk onthaal te bereiden en een gastvrij onderkomen
te bezorgen.

Het is weer mogelijk de groepsfoto, gemaakt Bronk 1984,
te bestellen bij Cor Segers. De foto wordt op bestelling
bijgedrukt. Informatie over prijs en formaat is ook bij
Cor te krijgen.

Verder wenst de redaktie u veel lees- en kijkplezier
tijdens de kermisdagen.

De redaktie
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Hoesnommer aofgerengeld

De zygievel met klejn ruasjes (magkde de vlege fleet zoe
giftig) aon de sjtraot. Dao neve 'n groete broiljn baogpoert
met aon bejskaante 'nne groete maossjtein. De veurdeur
oonder de poert waor noets oepe gewes. Oppe plej, res neve
de kuiikedeur, de koosjtaal. Dao ater, boeve de krotekalder, e
sjop met krote, hekselmesjien en mesjiensketel. Leenks veur
aon de poert, de vry en perdssjtel. Aonsjletend, de verkes-
sjtel. Aterdoer drykwert totlwgeboawd met de sjeur, oe twie
appelekollwebilimkes plat tiengen opgreujde. Hievuur laog
nnen hoiip asseraoje. Fen 't midde oppe plej: de meshoLip met

hoonder en de seterpoomp. Vissjen 't sjop en de sjeur 'nnen
doergaank vaan twie kerre breid nao de moostem en hoeswej.
Ater de sjeur e sjop met kergerej en aander dinger. Plokl5d-
dere hounge tienge de moer. Wyjerdoer, haaf oonder d'n
hutilenter, 't bakkes, d'n oeve en de byjehal. Adres: Rieksweg
Groeselt. Hoesnommer aofgerengeld. Dao w.dor Merle en Frens
geboere en opgegreujd tot joonkfer en joonkmaan.
Met hon twieje zaote ze op 'nne kuiesjtool te sjiemere bie
't leech van 'n Braobantse kachel. Merie sjpeulde met 'nne
klOrnmel van Inne boil!: de grot van Loerd len de sjniej
(zegmel). Heur broor, porteer ien e kloester, haw heur de
gister metbraach es aondeenke oet Loerd. Ze w5ore good
katteliek opgetrokke, bejde van oktober tot end meij de
roezekraans. Gotings te op bezeuk, Ices te met beje of heivers
goen. Ze gaove rejaol aon de kerk. Vajjer haw vuur z'n doed
de gesjtichde jaordeens van heum en mejjer besjteld. Hie haw
'r 'nne kwak geld mie vuur gedok es nudig wkr. Vuur de res
hawwe ze eleng gelierd ztlinig op 't geld en 't good te zien
en te leve nao Gods gebod. Vuur 'nnen aandere hawwe ze
niks te misse. Ze hawwe mie angs vuur de hel es 't verlange
vuur len d'n hiemel te koeme.

Merie, de haore van oet 'rine sjeigel plat aofloilpend, haaf
aver de oere nao ater gekemp. Dao ien 'rine kuf fel ieneinge-
driejd. Op heur ken e vrettelke met haore. 'Aver heur dikke
zjwerte hoeze hoting heure raozen oonderrok de oonder heure
blawwe kattenate sjolk oetkaom. Heur veuj haw ze boeve
oppe reemkes van heur zjwerte platte kloompe gezat. Ze
driejde get oonrostig op heure sjtool. Merie haw pyng

heure rok. Droonk nietelentee en kreg boekpyng. De rapyng
blef. Frens, 'rine sukkeler vaan 'nne mens, sjtaok fleet len e
good vel. Dat wNor wit-gel en bloonk wie 'n druug On. Her
haw vaan september tot end meij e kaw. Z'n hooste haw get
vaan 'nne jangen haon de oppe meshatip z'n ieste gekriej
leet hure. Met groete sjluk droonk aon 'nne beker heite
meilk met boersokker. nine beerknep daansde wie 'nne
geitesjtuts op en neer. Millesyn pakgde ze fleet. Ze genoze of
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goOnge doed. Zjus wie noe. Z'n haor w5or mie 'n krusing
tessje verkeshaor en hieringgraote. Z'n naos haw get weg
vaan 'rine papegaojebek. Eng ofig wie e knoilpsloek, deep truk
ligke ien z'n kas. De aander bloilw gezjwolle iên verbaand
met hat hoUwe. Vincentius ien RiekeIt zaot gewoen op zoe
'nne maan te waachte vuur te geneze. Frens wis otich waol
dat Slivvenhier mer zes daog uliver de wereld haw gedoen.
Z'nne knievel, hieringgraote, haw 'r bedreuf langs z'nne
moond aofhange. Oonder ze peper en zaat jeske droog e
sjtriepe, ketoiljne, besjmoddeld hOmp. Z'n brajn ribbelefloer
brook van de ieste febriksserie roek nao de keu. Z'n blok-
kloompe met sjtruu ien sjtofinge vuur de sjtool. met z'n
veuj zaot 'r op de asselaoj dy her e sjtok haw oetgetrokke.
D'n hoond, 'nne kokker, laog met de kop tessje z'n veurpuu
vuur de kachel. De sjeenke hoOnge wie sjlaopende bl5ojer-
mOis aon de plefoling.
De maan w5or te zjw5ok vuur te boere. Her haw trouwens de
pesjtoer olich dek genOg hure preke: Wie zaait, zal oogsten.
Wie in droefenis zaait, zal in vreugde oogsten. Ze lede daan
otich veul doen doer aandere en hawwe nogal get verpaach.
Frens driejde mie Om 't hoes en de moostem. Her w5or 'nnen
echte biesteleefhebber. Dat w5ore geng gewoen bieste wat
her haw. Nei, 'n Belzje mer met peperre bie. Lotaringer
knyn, Barneveldse hoonder, Limburgse sjeup. Byje met 'rine
naom oet de Balkan. Sjtaoke fleet zoe veul, zaag 'r. Geng
gewoen beveenk, meh 'nnen disterwiet. D'n hoond: geine
zesseler, meh 'nne Cocker Spaniel. Franciscus van Aziezius
w5or de petroenhellige vaan heum en van z'n leefhebbery. Es
biesteleefhebber kalde her oiich veul utiver sjpietbak en
hoondersop. Knien roek beter ien de ketel es ien de kotiw,
zaag her. Ze lefde restig. Klaogde noets, meh laachde oi_ich
noets. Ze vroge zich otich noets aof of ze gelokkig w5ore. Ze
waore al kentent es 't 'nne kier met veel. Frens w5or oetge-
kiend wie de pes. Z'n soondese sjoon wigksde her met vere-
vet en root. Vaan zegmel, sjlaam en koosjtroont driejde her
voesjdikke b61 vuur te sjtoeke. Aon 't naojaor gol 'r zich e
lyfke en 'n lang oonderbrook dy 'r de gaanse weenter aon
heel. len 't vreugjaor w5or ze zoe den aofversjliete dat 'r ze
d'n hillen zanier doer kOs dr5oge. Vaan nejjigheid pisde her
oppe meshoLip. Ofsjoens soondes vuur eveveul 'n tiensje
oppe sjaol goejde of 't niks w5or.
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Merie zaot met de han oppe sjoet. Frens met de han op z'n
kneje. Geine zaag get. Wat geit zoe 'n lflij doer h45nne kop.
't W5or gr5ofsjtel. De weend joog de kachel op tot flikker-
leech aon de rits van de asselaoj. Frens loorde sjtel vuur
zich oet. Zoonder e sjpier te verreure vroog 'r:"Oe woent 'r
oi_ich al weer?"Ejs, EjserhebTreentele". 't Woerd weer sjtel
of ze oonder de nievel gevange zaote. Eker zaot weer met
z'n eige gedechte. Es 't sjtel es gebeure soms de sjoenste
dinger. "Merle es te twiefels mOs te dich nog 'ns good be-
deenke". Gein aantwoerd. Ze hOjjerde wyjer. De weend doeg
'nne klot sjlaam ien de kachel aofvalle. 't Leech vaan de
kachel flikkerde weer. Frens z'n gedechte goOnge weer nao
St Antonius bie zich dek gebejd haw dat Merie mer
noets de richtige maan zaw veende. 't Woerd zoe zjtel dats
te de ryngskes braotoesj aon de plefoOng hoers druge. "Me-
rie, wie sjryf 'r zich oUch al wir?" "Widdershoven, Zjeuf
Widdershoven" Din hoond loorde met 'nne sjyve kop en z'n
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rese flapoer haaf utiver 'n (nig ins op nao Merle. 't WNor
eigelik fleet mie es 'rine suet len 'n voegelskoetw. Wie m6tte
101 dy zich fleet kenne oetdr5kke, dao utiver kalle?
Din dog d'rnao sktoCing Merle met 'n voesj op 'n hulip ien
midde van de kutikedeur. Met 'fine kop zoe maof wie e
paoseij, (ze haw heur kerset te sjtrang aongetrokke), reep ze
Frens. Dat kOs ze ech sjoen rope: F-r-é-n-s! Dé hotIng met
de botilhood op haaf utiver de verkessjtaaldeur nao de bagke
te lore. "Jao!" "Ich heb mich bedaach. Ich doon 't" ("Geltlif
ich" drater aon) en leet de voesj oet heur zy wie 'nne lOm-
mel tangs heur lief aofvalle. "Merle, es te twiefels, mOs te
dich nog ins good bedeenke". De zoeg ien de verkessjtaal
kreg 't ien de kop. Bromde en sjproang op zy oet. De bagke
lepe en sjproange alle kaante oet en vegde weer truk nao de
zoeg.
Merle goting len. Frens sjiiidde de zoeg 'nnen top boetermeilk
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ien d'n troeg en trok nao de vry. Maks kretsde met 'rule
veurpoet utiver de maosklawwe. Op de wys vaan de kettel dy
langs de sjtejne krup sjoorde heef 'r de kop op en neer.
Frens kreg z'nnen gojenaog. "r Goejde 'nne reek klie ien de
ruep en zat zich op de hgoverkis. Doer de oepe vrydeur
loorde her de sjeur ien oevan de poert haogewied oepe
sjtang. 'n Kat ,dy heur jofinge wHor aon 't Omdrkge, leep
met e jounk ien heur moajl uiiver de wesjplaoj. Frens begOs
weer te zjweve. Z'n gedechte zoonke weer eweg nao Merle.
Haw 'nnen tied lieje Net tiengenuUver fleet 'ns aon Merle
gevraog:"Blyfs tich d'n hil leve eleng?" Doew haw Merie toch
nog gevraog:"Blyfs dich d'n hil leve getrawd?"
Frens prakkezeerde zich gek. Her kreg erm zen devaan en
claw gordelroes.

(geit wyjer)

Gus.
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Problemen rond een pastoorsbenoeming in Gronsveld

In de zomer van 1791 wordt pastoor Henricus Meyers van
Gronsveld ernstig ziek. Volgens de hem behandelende
geneesheren is de aard van de ziekte (waterzucht) zodanig
dat van herstel geen sprake meer kon zijn. In een brief
van 24 juni..1791 maakt de grafelijk commissaris Zollner

bij de in Munchen wonende Graaf van
-

Torring-Jettenbach melding van deze ziekte, doch geeft
als zijn persoonlijke mening te kennen dat hij de
toestand van -de pastoor niet zo somber inziet. Het is hem
echter opgevallen dat "alles wass nur schwarze Kleider
und einen tonsurierten Kopf (een geschoren kruin) tragt"
dagelijks informaties over het ziekteverloop bij de
doktoren inwint teneinde bij de dood van de pastoor zo
snel mogelijk naar de opengevallen plaats te kunnen
solliciteren, omdat de parochie Gronsveld met haar vele
bezittingen bekend stond als een van de beste uit gehele
streek: "eine der besten Pfarreyen in hiesiger Gegend".
U zult ongetwijfeld hebben opgemerkt dat in het
bovenstaande wordt gesproken van "solliciteren". Dit
woord behoeft enige toelichting. In tegenstelling tot
heden was het in vroeger tijden gebruikelijk dat een
zogenaamde patronaatsheer besliste over de
pastoorsbenoeming in een bepaalde parochie. In Gronsveld
was de in Munchen residerende graaf van
Torring-Jettenbach de patronaatsheer. Deze benoeming
werd bevestigd door de kerkelijke overheid. De
installatie werd daarna verricht door de deken van
Maastricht. Het is dan ook begrijpelijk dat Zollner zich
beijvert zijn heer, de patronaatsheer, in het verre
Munchen de nodige inlichtingen te verschaffen over de
sollicitanten. Naar zijn "allerunterthanigster Meinung"
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komen twee personen in aanmerking voor benoeming:
kapelaan Balthasar Smeets en de primissarius (de
parochiegeestelijke die de vroegmis moest lezen)
Christiaan Schrijnemaekers, een geboren Gronsveldenaar
(zie ook Grueles 8 (1988) afl. 2, pag. 58).
Balthasar Smeets, geboortig uit 's Gravenvoeren, is sinds
24 jaar kapelaan in Gronsveld. Hij is een goed redenaar,
heeft een duidelijke uitspraak, goede stem, is exact,
ijverig, "ja unverbesserlich". Minder positief is Zollner
over Smeets' omgang met de parochinanen. Bij tijd en
wijle is deze nogal kortaangebonden. Tevens kan hem een
zekere mate van gierigheid niet ontzegd worden.
Over Schrijnemaekers is Zollner vol lof. Sinds zijn
priesterwijding geeft deze godsdienstles in de parochie,
hoort biecht en is in het toedienen van de sacramenten
onvermoeibaar. Zollner verzwijgt hier echter de misstap
die Schrijnemaekers in 1784 heeft gemaakt. In dat jaar
wordt zijn broer Johannes wegens een op 8 december 1783
begane doodslag door de schepenbank van Gronsveld
veroordeeld. Tijdens het overbrengen naar de gevangenis
voegt de ter plaatste aanwezige onderpastoor
Schrijnemaekers zijn broer toe: "Loop weg". Dit,
overigens niet opgevolgde, advies om de loop van het
recht te doorkruisen, wordt hem zeer kwalijk genomen. Hij
verontschuldigt zich hiervoor in uitvoerige, aan Zollner
gerichte brieven.
Zollner stelt voor, de rangorde naar dienstjaren in
aanmerking nemend, om bij een onverhoopt overlijden van
pastoor Meyers, Smeets tot pastoor en Schrijnemaekers tot
kapelaan te benoemen. Dit was overigens niet in
overeenstemming met het advies van enkele buurtpastoors.
De pastoors van Keer en Sint-Geertruid laten er in hun
aanbevelingsbrieven aan de graaf geen twijfel over
bestaan dat Schrijnemaekers hun favoriet is. De pastoor
van Keer merkt op dat hij Schrijnemaekers met aandrang
verzocht heeft om assistentie maar dat deze heeft
geweigerd omdat hij in de parochie Gronsveld niet gemist
kon worden. De pastoor van Sint-Geertruid schrijft dat
Schrijnemakers onvermoeibaar is in de priesterlijke
bediening en dat hij veel moeite doet om de goede
verstandhouding in de parochie te bevorderen.
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Schrijnemaekers zelf bepleit zijn zaak tegenover de graaf
op een tamelijk onderdanige toon. Hij herinnert hem eraan
dat hij van kindsbeen af de liefde voor het grafelijk
huis heeft meegekregen en dat zijn ouders hem steeds
hebben voorgehouden dat hij onder alle omstandigheden op
de graaf kon rekenen. Wat zijn pastorale bekwaamheden
betreft, merkt hij op dat hij van het eerste ogenblik af
de volledige zielzorg in Gronsveld heeft uitgeoefend,
iets wat doorgaans alleen de pastoor toekwam. Als bewijs
van zijn toewijding aan de parochianen noemt
Schrijnemaekers het feit dat, ofschoon twee buurtpastoors
hem hebben gevraagd hun vice-pastoor te worden, hij dit
aanbod (overigens op aanraden van Zollner) heeft
afgewezen. Reeds negen jaar vervult hij nu tot ieders
tevredenheid de functie van onderpastoor. Op een
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enigszins sentimentele manier maakt hij de graaf attent
op de trouw van zijn onderdanen die van "alle kanten
omsingeld zijn door rebellen en plunderaars". Hij is er
echter zeker van dat personen die geboortig zijn van
Gronsveld de voorkeur genieten bij een eventueel te
vergeven pastoorsplaats. Indien een andere kandidaat
wordt benoemd zal de graaf de talrijkste familie van het
dorp, om niet te zeggen de hele parochie, ontroostbaar
maken.
Wie tussen de regels door wil lezen kan uit deze
uitspraak opmaken dat Schrijnemaekers de graaf er
fijntjes op wijst dat deze de verknochtheid van zijn
onderhorigen wel eens zou kunnen verspelen als hij een
verkeerde keus maakt.
Alle geschrijf was echter voorbarig omdat pastoor Meyers,
tegen de verwachting van de geneesheren in, herstelt en
het voorstel van Zollner dus niet gerealiseerd behoeft te
worden. Als pastoor Meyers zeven jaar later, in 1798,
overlijdt staat er op de lijst van Zollner nog maar
een persoon, namelijk die van Christiaan
Schrijnemaekers.

In de tussenliggende jaren zou zich een gebeurtenis
voordoen die het maatschappelijk leven in Gronsveld en
Rijckholt totaal veranderde. Bedoeld is de inlijving in
september 1794 van onze streken bij "de ene en ondeelbare
Franse Republiek". Deze Republiek ontsnapte op 4
september 1797 aan een staatsgreep van koningsgezinden.
Ook onder de geestelijkheid vermoedde de Republikeinse
regering samenzweerders. Om een herhaling te voorkomen
ging men ertoe over van alle personen die een openbare
functie bekleedden, zowel wereldlijke als geestelijke,
een eed te eisen van trouw aan de Republiek en haat aan
de anarchie en het koningschap.
In Frankrijk ontstond grote verdeeldheid onder de
geestelijkheid over het al dan niet afleggen van deze
eed. Deze verdeeldheid sloeg over op de clerus in onze
streken. Sommigen achtten het begrip haat strijdig met de
beginselen van het Christendom; anderen daarentegen,
waaronder priesters van onverdachte rechtzinnigheid en
grote vroomheid, betoogden dat die haat tegen

109



instellingen en niet tegen personen gericht was. Ze waren
het volledig oneens met de stelling van de aartsbisschop
van Mechelen, Kardinaal Van Frankenberg, die betoogde dat
het afleggen van de eed neerkwam op het "vertrappen van
de grondstelsels van het Christendom".
Ook in het bisdom Luik, waartoe de parochie Gronsveld
behoorde, waren de verhoudingen gecompliceerd. De
prins-bisschop De Mean was een uitgesproken
tegenstander van het afleggen van de eed, terwijl de
Luikse geestelijkheid, onder aanvoering van vice-generaal
De Rougrave, hem in deze houding niet volgde. De Rougrave
raadde de priesters van het bisdom aan de eed af te
leggen en de zielzorg voort te zetten. Er bleef echter
overal de grootste verwarring heersen.
Over het algemeen nam de geestelijkheid van het
departement van de Nedermaas met betrekking tot het
afleggen van de eed een afwijzende houding aan. Het
kanton Eijsden vertoont het voor het departement
karakteristieke beeld: van de 23 R.K. geestelijken hadden
er 4 de eed afgelegd. Een opmerkelijke plaats neemt
hierbij de parochie Gronsveld in omdat van de 4 aldaar in
1797 woonachtige geestelijken er 3 de eed aflegden. Zoals
we zullen zien, zal deze kwestie bij de opvolging van
pastoor Meyers een grote rol spelen.

Als pastoor Meyers op 1 juli 1798 overlijdt verblijven in
de parochie Gronsveld nog drie priesters: de reeds eerder
vermelde kapelaan Balthasar Smeets, Christiaan
Schrijnemaekers, vice-cure, en de nog nader te
bespreken Wilhelmus Berghmans, beneficiant. - Een
beneficiant was een priester die inkomsten genoot uit
kerkelijke goederen, verbonden aan een bepaald altaar.
Bijvoorbeeld bij het Amandusaltaar in de kerk van
Gronsveld (het huidige Sint-Jozef altaar) behoorden enige
stukken land, gelegen in het Vroendel, nu nog "op
Sint-Amandus" genoemd In een brief van 5 juli 1798
gericht aan de graaf (die immers patronaatsheer was)
maken enige parochianen, te weten Charles de Brienen,
bewoner van kasteel Rijckholt, en de schepenen Jacobus
Houben, Laurens Hallers en Johan van den Boom n namens de
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parochie melding van de dood van hun pastoor. Ze merken
op dat Smeets en Berghmans "de zo gruwelijke eed" h bben
afgelegd zodat tengevolge daarvan "hun missen door
slechts ongeveer twintig personen warden bijgewoond,
hierin begrepen hun knechten en familieleden".
Schrijnemaekers daarentegen heeft niet alleen geweigerd
de eed af te leggen; hij is ook tijdens het beleg van
Maastricht door de Fransen, geheel alleen in de parochie
werkzaam gebleven. Door zijn onvermoeibare arbeid is de
achting en liefde van zijn parochianen voor hem nog
grater geworden. Zij verzoeken de graaf daarom
alleronderdanigst hem als hun pastoor aan te stellen.
De kans op benoeming van beneficiant Berghmans, was
vrijwel nihil. Wilhelmus Berghmans, in 1735 te Gronsveld
geboren, had zich in 1760 gecompromitteerd. Hij had,
overigens voor zijn priesterwijding, een zoon verwekt bij
de, in Gronsveld woonachtige, Anna-Catharina Blonden.
"Pogingen tot huwen met de moeder van zijn kind werden
door haar afgewezen. Het kind werd daarop door de vader
erkend", lezen we in een oude kroniek. Genoemd feit
schijnt evenwel geen beletsel te zijn geweest om alsnog
tot priester te warden gewijd en meer dan 30 jaar lang
als beneficiant in Gronsveld te fungeren. Dit laatste
duidt toch wel op een zekere mate van tolerant denken bij
de 18e eeuwse Gronsveldse dorpelingen. Zou hij overigens
van onbesproken zedelijk gedrag zijn geweest, dan nog was
zijn kans op de pastoorsplaats zeer klein want oak hij
legde, zij het dan bijna een jaar na Meyers en Smeets, de
eed af, namelijk op 10 februari 1799. Berghmans
solliciteerde overigens niet.
Kapelaan Smeets doet een tot mislukken gedoemde paging am
tot pastoor benoemd te worden. In een kennelijk foutief
op 1 juni 1798 gedateerde brief maakt hij melding van de
dood van Meyers. Uiteraard maakt hij geen gewag van het
feit dat hij de eed heeft afgelegd hoewel hij "nederig is
en de stoute schoenen aantrekt, hopende op de bekende
welwillendheid van de graaf".
Toch was, zoals reeds vermeld, de graaf van deze
eedaflegging op de hoogte. Nog enige dagen voor de brief
van 5 juli 1798 wordt hem op 2 juli door een onbekende
uit Luik, die am de een of andere reden zijn naam niet
durft te noemen, bericht dat de pastoor overleden is en
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dat twee in Gronsveld woonachtige priesters, namelijk
Smeets en Berghmans, de eed hebben afgelegd.
Begrijpelijkerwijs wordt Smeets het afleggen van de eed
hoogst kwalijk genomen. Daardoor immers bleek zijn
sympathie met de tegen het koningschap en adel gekante
bezetter.
Smeets zal nochtans een jaar de pastoorsfunctie
uitoefenen. Vicaris-Generaal De Rougrave machtigt Smeets
per brief van 26 juli 1798 "gezien de omstandigheden alle
pastorale functies uit te oefenen totdat een andere
verordening komt onzerzijds". Begin augustus 1798 stelt
Smeets de graaf in kennis van zijn tijdelijke benoeming.
Het zal hem moeilijk vallen, schrijft hij, dit alles te
doen "op kosten van mijn erfdeel en nog wel voor
ondankbare en verblinde parochianen".
Deze laatste zinsnede verdient enige toelichting. In de
reeds vermelde, door enige parochianen geschreven brief
werd gewag gemaakt van het felt dat het merendeel van de
inwoners van Gronsveld afwijzend stand tegenover de beide
beedigde priesters. Dit uitte zich echter niet alleen
in het niet-bijwonen van de door Smeets en Berghmans
opgedragen missen, de afkeer en haat van de bevolking
ging nog verder. In zijn rapport van 19 juli 1798
vermeldt de commissaris van het kanton Eijsden, H.
Roosen, dat "bij burger Smeets, beedigd priester en bij
vijf andere personen de ruiten zijn ingegooid".
Hoe waren nu de vooruitzichten voor Christiaan
Schrijnemakers? Zonder meer kan gesteld warden dat, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, zijn benoeming tot
pastoor van Gronsveld in de sterren geschreven stond. In
het jaar 1775 had de vader van Christaan, Michael,
voormalig burgemeester van Gronsveld, om een bijdrage
gevraagd in de kosten van de opleiding van zijn zoon die
dan zijn studies aan het Bisschoppelijk Seminarie in Luik
begonnen is. Deze Michael had in het verleden de graaf
bijzonder aan zich verplicht door diens partij te kiezen
in de strijd die in Gronsveld was ontstaan na de
invoering van de aardappeltienden (belasting op de
aardappelteelt) in het jaar 1773.
Pas in 1781 werd zijn verzoek am een bijdrage
gehonoreerd. Op voorstel van Zollner had de graaf toen de
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som van f.208,- als titulus mensae ter beschikking
gesteld. - De term titulus mensae verdient enige uitleg.
Kort gezegd komt het hier op neer dat de kerkelijke
overheid eiste dat elke priesterstudent die de hoger4
wijdingen had ontvangen in zijn levensonderhoud moest
kunnen voorzien. Bij een zoon uit een welgestelde familie
leverde dit geen problemen op. In het geval van
Christiaan Schrijnemaekers kwam de grafelijke toelage
echter uitstekend van pas omdat zijn vader door zijn
groot gezin (acht kinderen) niet de financiele
mogelijkheden bezat om zijn zoon de titulus mensae of
wijdingstitel te geven
lit al het voorgaande blijkt duidelijk dat
Schrijnemaekers de protege van de graaf was. In een,
na zijn priesterwijding aan Zollner gerichte brief, noemt
hij zich dan ook, "het geadopteerde kind van de graaf".
In dit licht bezien is het niet verwonderlijk dat
Schrijnemaekers geen enkele behoefte had de eed van haat
tegen het koningschap of adel af te leggen.
Schrijnemaekers had in 1798 ook de voorspraak van acht
pastoors uit omliggende plaatsen. Dezen hadden alien
geweigerd de eed af te leggen, hetgeen veel, zo niet
alles, verklaart.

We zijn nu bij een zeer interessant probleem beland. Wat
kan er de oorzaak van zijn geweest dat in Gronsveld de
vier aldaar woonachtige priesters de eed aflegden? Wat
heeft Meyers, Smeets en Berghmans bewogen om zich op
gevorderde leeftijd door het afleggen van de eed nog

bloot te stellen aan de verachting, plagerijen en
molestaties van hun parochianen? We zagen reeds dat
Smeets en Berghmans voor bijna lege kerken mis lazen en
dat men zich zelfs niet ontzag de ruiten van de kapelanie
te vernielen. De reden is dat wie de eed niet aflegde

zich blootstelde aan arrestatie en deportatie.
Toch moeten we hier duidelijk onderscheid maken tussen de
positie van Meyers enerzijds en die van kapelaan Smeets
en benificiant Berghmans anderzijds.
Meyers, een oude ziekelijke man, zag zich, indien hij de
eed zou weigeren, in zijn bestaan bedreigd, terwijl de
angst voor deportatie en de mogelijkheid om te kunnen
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vluchten ongetwijfeld een rol gespeeld hebben. Natuurlijk
heeft de angst voor arrestatie en deportatie bij de
ongeveer even oude Smeets en Berghmans ook een rol
gespeeld, hoewel de 19 andere geestelijken in het het
kanton Eijsden deze overweging niet hebben laten gelden.
De kapelaan en de beneficiant hadden waarschijnlijk nog
een ander motief. Hun kans om bij het sterven van Meyers
ooit pastoor van Gronsveld te worden was miniem. Het was
immers zonneklaar dat niemand anders dan Schrijnemaekers,
de beschermeling van de graaf en favoriete kandidaat van
de parochianen en vele pastoors uit de omliggende dorpen,
de opengevallen plaats zou gaan bezetten. Vermoedelijk
hebben zij nu door het afleggen van de eed getracht de
situatie alsnog in hun voordeel te veranderen. Zij
verhoogden daardoor voor zichzelf de kans dat zij in de
ogen van de Franse overheid meer acceptabel werden. Het
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gegeven echter dat Gronsveld een kleine Heerlijkheid
was werkte in het voordeel van Schrijnemaekers,'slechts
in deze_kleine gemeenschap kon er tussen de inwoners en
de in Munchen wonende graaf, een zekere binding
ontstaan. Uit Zollners correspondentie blijkt duidelijk
dat de dorpsjongen Christiaan Schrijnemaekers een
werkelijke protege van de graaf was, een patronage
dat in grotere gebieden vrijwel niet voorkwam.

Enige dagen na de dood van Meyers onderneemt
Schrijnemaekers de reis naar het verre Munchen om
aldaar bij de graaf van Torring-Jettenbach zijn
voordracht tot pastoor van Gronsveld veilig te stellen.
Tijdens de reis brengt hij in zijn brieven verslag uit
aan de inmiddels voor de Fransen naar Munchen gevluchte
Zollner. Hij had onderweg van de gelegenheid gebruik
willen maken om in Ettlingen de uitgeweken prins-bisschop
van Luik, De Mean, te ontmoeten. Hiertoe kreeg hij
echter de kans niet omdat deze inmiddels naar Erfurt was
verhuisd. Schrijnemaekers weet zelfs te vertellen dat de
bisschop daar voor de kapitale som van 700.000 zilveren
Luikse guldens een landgoed heeft gekocht, een
handelswijze die deze totaal verwereldlijkte kerkvorst
duidelijk typeert.
Schrijnemaekers noteert ook algemene gegevens. Zo weet
hij te vermelden dat hij bij geruchte vernomen heeft dat
men geprobeerd heeft Minister Pitt van Engeland_te
vergiftigen. Op 25 juli 1798 arriveert hij te Munchen

waar hij zijn intrek neemt in de woning van Zollner. De
dag erna, in de namiddag, maakt Schrijnemaekers zijn
opwachting bij de graaf die hem ervan in kennis stelt dat
hij besloten heeft hem als pastoor voor te dragen. Vier
dagen later richt de graaf zich in een brief tot de
bisschop van Luik. In dit schrijven stelt hij deze ervan
in kennis dat, "mijn (sic!) pastoor van Gronsveld Henri
Meyers op 1 juli 1798 is overleden". In zijn kwaliteit
van patronaatsheer besluit hij voor te dragen: Christiaan
Schrijnemaekers en wel om de volgende redenen. Hij is
geboortig van Gronsveld en de parochianen zien hem graag
als hun pastoor. Wat echter voor de graaf het zwaarst
weegt, is het feit dat Schrijnemaekers "door zijn
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fijngevoeligheid van geweten" geweigerd heeft de eed af
te leggen.

Begin augustus vertrekt Schrijnemaekers uit Miinchen
maar niet dan nadat Zollner de graaf namens
Schrijnemaekers in lyrische bewoordingen voor zijn
uitverkiezing heeft dank gezegd: "Door deze genadige
behandelingen zal het grootste deel van de Gronsveldse
bevolking voor altijd aan het grafelijk huis vastgeketend
blijven", een opmerking die niet van realiteitszin en een
nuchtere kijk op de politieke situatie getuigt.

Door zijn weigering de eed af te leggen had
Schrijnemaekers zich bloot gesteld aan vervolging. Hij
liep zelfs de kans gedeporteerd te worden; immers zijn
naam komt voor (bovenaan) op de lijst van tot deportatie
veroordeelde priesters. Het is begrijpelijk dat
Schrijnemaekers niet de kans heeft willen lopen door de
bezetter gearresteerd te worden. Zoals zoveel andere
priesters begint hij dan ook na terugkeer in zijn
geboortestreek het zwervende leven van de onbeedigde
priester, fel vervolgd door het intussen nog fanatieker
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geworden Directoire-bewind.
Over het exacte tijdstip waarop Schrijnemaeker zich

definitief in Gronsveld heeft kunnen vestigen ontbreken
mij de gegevens. Zeker is dat hij zich van september 11798
tot februari 1799 in de omgeving van het dorp heeft
schuil gehouden. Hij onderhoudt vanuit zijn
onderduikadres een briefwisseling met de nog steeds in
Munchen verblijvende Zollner. Met het oog op zijn
persoonlijke veiligheid ondertekent hij deze brieven met
de naam Paul Pieters. (Zollner kende uiteraard zijn
handschrift).
Zijn eerste brief van 28 oktober 1798 begint met de
aanhef "Citoyen", ongetwijfeld een poging om de Franse
censuur een rad voor de ogen te draaien.
Hij doet het voorkomen of hij aan de zijde van de Fransen
staat en spreekt vol afkeer over de rebellen die de
aanhangers van de republiek en de beedigde priesters
bestrijden. Schrijnemaekers doelt hier op de in het
Brabantse uitgebroken Boerenkrijg die ook in het
departement van de Nedermaas woedde en die volgens hem
zijn oorzaak vindt in de door de Fransen ingevoerde
loting voor de militaire dienst. In een latere brief van
8 november. 1798 waarin hij zijn voorgewende pro-Franse
houding al heeft laten varen, geeft hij een uitvoerig
verslag van de krijgshandelingen. Ook spreekt hij in
uiterst denigrerende bewoordingen over de gemeenteraad
van Maastricht die er bij de Fransen op aandringt alle
onbeedigde priesters te deporteren. In zijn opsomming
van deze personen geeft hij enkele details die de moeite
van het vermelden zeker waard zijn.
Deze personen zijn: Bonhomme "die gedurende 25 jaar met
een huurkoets heeft rondgereden", Nijpels, "de zoon van
een slager", Hustings, commies bij de belastingen, "een
smeerlap met een gehangene in de familie". "Deze burgers
zijn nouveaux-riches doordat ze zich hebben verrijkt door
het opkopen van kerkelijke goederen."
Op 5 december 1798 schrijft hij dat de rebellen zodanige
overwinningen behalen dat de Fransen overwegen de
linkeroever van de Maas te ontruimen. De poorten van
Maastricht zouden de hele nacht geopend zijn om
vluchtende Franse beambten de gelegenheid te geven de
stad binnen te komen. Ook op de rechteroever van de Maas
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grijpt de rebellie om zich heen. Overal, ook in
Gronsveld, worden de vrijheidsbomen gekapt. Men opent met
geweld de op last van de bezetter gesloten kerken zonder
op verzet van de Fransen te stuiten.
In Gronsveld wordt op 15 maart 1799 door de Fransen een
nieuwe vrijheidsboom geplant, een jonge eik die door een
hekwerk werd beschermd. Ook de Franse beambten waren toen
hun leven in Gronsveld niet meer zeker: "De veldwachter
Lambert is aangevallen met stenen waarvan er een de
tabaksdoos in zijn jas verbrijzeld heeft. Hij en zijn
vrouw worden bedreigd en hij heeft zijn meubels naar
Maastricht moeten laten brengen."
Deze Franse ambtenaren "wreken zich" zoals
Schrijnemaekers het uitdrukt door de jacht op
onbeedigde priesters te verhevigen. "Op 8 januari 1799
hebben overal huiszoekingen plaats, de gendarmes te paard
hebben huiszoeking gedaan in de woningen van de
voormalige pastoors van Breust, Mesch, Noorbeek en Mheer.
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Idem in het huis van de kapelaan van Mheer en de
voormalige priester Schrijnemaekers te Gronsveld, zonder
iemand te vinden".
Dat hij in deze brief schrijft over "de voormalige
priester Schrijnemaekers" is ongetwijfeld een poging om
de Franse censuur te misleiden. Doordat de boeren van
Gronsveld echter een dreigende houding aannamen zijn de
gendarmes spoorslags moeten vertrekken. Overigens meent
Schrijnemaekers dat al deze orders niet direct uit Parijs
komen want in het departement van de Ourthe bijvoorbeeld
zit geen enkele priester in de gevangenis en is er
niemand gedeporteerd. In het departement van de Nedermaas
(waar Gronsveld en Rijckholt toe behoorden) daarentegen
is de vervolging zo hevig dat geen enkele onbeedigde
priester zich op klaarlichte dag op straat durft te
vertonen.
Een aantal is daarom over de Rijn gevlucht; het grootste

gedeelte verbergt zich echter. Ondanks deze vervolgingen
bezit Schrijnemaekers de moed om geregeld in het geheim
zijn parochie te bezoeken. Volgens een in het
parochiearchief te Gronsveld berustend stuk droeg hij bij
die gelegenheden op afgelegen plaatsen in het geheim de
H. Mis op.
Na de val van het Directoire-bewind door Napoleon breken
er echter betere tijden aan. Wij mogen aannemen dat bij
het begin van het jaar 1800 Schrijnemaekers zich wel
definitief in Gronsveld als pastoor gevestigd zal hebben.
Tot grote tevredenheid van zijn parochianen heeft hij
verder tot zijn dood op 10 augustus 1822 de parochie
geleid. Het zojuist aangehaalde stuk uit het
parochiearchief van Gronsveld immers getuigt van hem: "de
heer Schrijnemaekers oefende zijn jurisdictie uit met
levensgevaar, las de H. Mis op afgelegen plaatsen en werd
door de overgrote menigte van de parochianen aangehangen.
Gronsveldenaar van geboorte en in familiebetrekking met
de meeste inwoners op wie hij zeer veel invloed
uitoefende en tevens zeer in aanzien bij de burgelijke
overheid te Maastricht, bewees hij vele diensten aan de
gemeente, verwijderde vele processen, legde vele
geschillen bij en was de vader der inwoners."
Zoals hij bij het begin van zijn Gronsvelds pastoraat in
het geheim zijn zielzorg had moeten uitoefenen, zo
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Gilles Jaspars

geschiedde zijn begrafenis ook "clandestien". Een
aantekening van pastoor Hoko in het parochiearchief van
Gronsveld vermeldt: "nocte sepultus in ecclesia ante
scamnum communionis" Cs nachts in de kerk voor de
communiebank begraven). Het woord "nocte" maakt deze
aantekening wel betrouwbaar omdat het sinds Napoleon
verboden was de overledenen in de kerk te begraven. Uit
deze clandestiene begrafenis mogen we enerzijds afleiden
een grote waardering van de parochianen voor hun pastoor;
anderzijds kunnen we ons afvragen of Schrijnemaekers als
representant van de tijd voor de Franse Revolutie voor
zijn dood niet nadrukkelijk de wens te kennen heeft
gegeven om in het priestergraf in de kerk te rusten te
worden gelegd.

Bronnen:- Stukken betreffende het graafschap Gronsveld
berustend op het Hauptstaatsarchiv in Munchen. - Enkele
stukken uit het parochie-archief van Gronsveld. - Enige
stukken uit het Frans archief, berustende op het Rijks-
archief in Limburg in Maastricht. - Enige stukken uit de
Schepenbankregisters van het graafschap Gronsveld (Rijks-
archief in Limburg, Maastricht).
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Een afweerteken dat niet hielp

In Grueles 8e jrg. (1988) afl. 1, pag. 7, staat een foto
van de grote brand van 1895. Op die foto is tegen de
bakstenen muur achter Pieterke Bouchoms (nr. 9) een
merkwaardige tekening te zien. Deze tekening is een
zogenaamd heksenkruis en werd vroeger aangebracht tot
wering van onheil, hekserij en de "koej haand". Vandaar
ook dat men ze meestal om en boven "kwetsbare" plaatsen
in de muur schilderde, met name om en boven ramen, deuren
en keldergaten.

Het heksenkruis in Gronsveld.

Een kruis aangebracht op een woning diende ter
bescherming van de bewoners; een teken op een stal moest
de daarin verblijvende dieren of bewaarde veldvruchten
beschermen. Op vertrekken waarin melk bewaard werd
schilderde men vaak een of meer kruisen omdat zelfs tot
in de beginjaren van deze eeuw gedacht werd dat heksen de
melk konden beinvloeden. R. Lambrechts verhaalt in zijn
boek "Bezem en Kruis" van een gekalkt kruis boven het
venstertje van een "huisken" of privaat (w.c.). De tekens
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zijn vaak verschillend van vorm, afhankelijk van wat men
geloofde.
Jammer genoeg heeft het Gronsvelds afweerteken niet die
magische kracht gehad om het gebouwtje waarop het
geschilderd was te beschermen en heeft het ook niet
kunnen voorkomen dat de gebouwen in de nabije omgeving in
de as werden gelegd.

Een aantal vragen in verband met afweertekens zou ik
graag beantwoord willen zien:
Was het heksenkruis van Gronsveld boven een raam of

deur aangebracht?
We kunnen Pieterke Bouchoms spijtig genoeg niet meer
vragen een meter naar links of rechts op te schuiven.
Kunnen lezers zich nog andere afweertekens herinneren?

Zo ja, waar stonden die en hoe zagen ze eruit.
Zijn er in Gronsveld nog tekens bewaard gebleven?

Jo Essers

Bakhuis en wc met

heksenkruis.
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Van aal
en nog_
Groete Broonk es alweer dm
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Josine Clermont, in de tuin van Jean van Baal, op het moment dat haar man de
vogel afschoot.

Grote Bronk 1988 is alweer verleden tijd. De "jes",
"gewerre" en "vendele" zijn weer voor vier jaar
opgeborgen en het koningszilver is met &en plaat
uitgebreid. Wat met Cor Segers in 1984 herbegonnen is,
heeft Zjef Clermont dit. keer voortgezet: een plaat met
chronogram. U zult zich herinneren wat een chronogram is,
en bij welke gelegenheden dergelijke "tijd-spreuken"
gemaakt werden. Zie anders Grueles, jaargang 5 (1985)
aflevering 2, pagina 76 en verder. Het chronogram op de
plaat van de koning luidt: sJef CLerMont

zIJn praChtIg sChot Was prIJs
konIng Der sChUtterIJ

zIJn eerbeWIJs
Als u de waarden van de hoofdletters optelt (I, J, = 1;
IJ = 2; U = 5; W = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M =
1000) krijgt u als uitkomst 1988.

Koningsplaat met chrono gram. De plaat is ontworpen door Hans Mulder, het
chrono gram is gemaakt door Piet van Caldenborgh.
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Met koningmeisteken heeft de koningin "de dich"
voorgelezen. Er zullen weinig Gronsveldenaren zijn die
nog nooit een "dich" gehoord hebben, er zullen er echter
niet zoveel zijn die wel eens een "dich" gezien hebben.
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Op de foto ziet u een fragment van de "dich", gemaakt en
gekalligrafeerd door Gilles Jaspars. De volledige tekst
luidt:

Sire

Vervuld van vreugde zijn wij thans
en trots, omdat wij U eren
als Koning onzer Schutterij
een Koning die wij hoog waarderen.

U voegt Uw naam thans bij degenen
die U reeds zijn voorgegaan.
Uw grootse daad zal voor deez' buurtschap
nog jaren blijven voortbestaan.

Messire Roi, veuillez me -croire:
nous sommes tiers de Votre Majeste
Nous partageons tous votre gloire:
la gloire du Roi si bien-aime.

De toegewijde hulp van velen
maakt van dit feest een waar festijn.
Mijn dank gaat dan ook uit naar alien,
naar oud en jong, naar groot en klein.

Onze Koninklijke Harmonie
moet vandaag helaas Uw steun ontberen.
Doch in Uw hoog geroemde Koningschap
willen wij ook hAar hier eren.

Tevens wil ik onze Harmonie
hier zeer graag speciaal vernoemen
want haar hoog verfijnde klankenspel
kan men niet genoeg hier roemen.

De hofdames rond mij vereend
past ook een woord van dank.
Hun ijver maakte van deez' Bronk
een feest van vreugde, kleur en klank.
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Wil dan dit geschenk aanvaarden
als huldeblijk van heel de burgerij,
die trots is op de nieuwe Koning
van onze roemruchte Schutterij.

Hoog leve de Koning, Hoog leve de Schutterij.

Gronsveld, 19 Juni 1988

Cadeau van de koning. Belgische staande klok uit de 2e he/ft van de vorige eeuw,
gemaakt door Jehotte, Gilis te Herstal.

Het geschenk waarover de "dich" spreekt, was een staande
klok uit de tweede helft van de vorige eeuw, gemaakt in
Belgie, plus een Perzisch kleedje. Op de foto is alleen
de klok te zien.
Nieuw met deze Bronk was de koninginnewagen,
gerestaureerd door de sectie streekmuseum. Daarover vindt
u elders in dit nummer nog informatie.

Piet van Caldenborgh

Ruve en ketsje

De inmaak is alweer volop bezig. Menige huisvrouw maakt
nu jam, gelei, Sint-Jansuitjes en tomatenpuree in. Veel
groente en fruit (nu overvloedig aanwezig) gaat de
diepvries in. In onze tijd is dit voor velen een hobby.
Vroeger lag dat anders. Om de winter door te komen
moesten de groenten en het fruit goed bewaard of
ingemaakt worden. Zuurkool en snijbonen werden in het vat
gelegd, bonen gedroogd en groenten en fruit geweckt.
Peren en appels werden ook wel gedroogd. Dit drogen
gebeurde meestal in de nog half warme oven, na het bakken
van brood of vlaai. De appelen en peren werden gewassen,
al dan niet geschild, in parten of schijven gesneden en
in de oven geschoven. Met het "raocheliezer" werden ze
over de ovenvloer verdeeld en bleven zo 3 A 4 dagen
drogen. De "euve" (gedroogde peren) en de "ketsje"
(gedroogde appelen) werden in linnen zakken gedaan en op
zolder vrij opgehangen, zodat de muizen er niet aan
konden komen. Ook pruimen werden gedroogd in de oven.
Peren en appelen werden ook wel geschild en aan draden
geregen om ze zo op zolder te laten drogen.
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+1940. Bakhuis bij Ber Dassen. V.I.n.r.: Cor Dassen (Nelissen), Men Dassen
(Brouwers), ?, Rien Dassen (Peeters).

Van de "euve", "ketsje" en gedroogde pruimen werd
"sjpys" gemaakt voor de vlaai. In het algemeen werd de
appelvlaai meer gewaardeerd dan de "euvevlaoj", die
donkerder van kleur was en door de meesten "iemeujetig"
van smaak werd bevonden.
Op deze wijze konden de mensen het hele jaar door een
smakelijke fruitvlaai maken en waren ze daarvoor niet
alleen aan het oogstseizoen gebonden.
Het woord "euf" (pereschijf) heeft overigens.00k de
betekenis van sufferd, "De bis mich ouch 'n uf".

Ina v.d. Weerdt-Roosen

Foto

Ken d'r hen nog

Lyjjo Segers,
de sjmied

Leonardus Hubertus Segers werd op 16 maart 1885 geboren
te Beegden in Midden-Limburg als zoon van de dorpssmid.
Omdat er in het gezin nog drie andere jongens opgroeiden,
waarvan er een de smidse van zijn vader overnam, moest
Lyjjo op zoek naar een andere plaats waar hij het vak van
smid kon uitoefenen.
Omdat hij zijn "wilde jaren" in Beegden doorbracht, is er
over de eerste dertig jaar van zijn leven bij de mensen
in Gronsveld verder niets bekend. Nadat hij enkele jaren
in de leer was geweest bij een collega van zijn vader in
Pey-Echt, kwam Lyjjo naar aanleiding van een advertentie
in het vakblad voor smeden in maart 1916 naar Gronsveld.

130 131



±1931. Plaatsen van de ijzeren stellage voor de vogelstang. V.I.n.r.: Piet Janssen,
Zjang Janssen, Zjeun Bouchoms, Lyjjo Segers, BOr Bouchoms, hoofd achter de
elleboog van Ber: Jeanne Martin, geheel rechts met grote klak: Jan Segers.

Hubertina Spronck-Goessen, weduwe van de in 1915
overleden hoefsmid Hubert Spronck en eigenaar-bewoonster
van het rechter gedeelte van het pand "de Keizer" (zie
ook Grueles, jaargang 8 (1988) nr. 2 blz. 65) bood de
smidse, waarin wijlen haar echtgenoot smeedde, te huur
aan. Deze smidse was gelegen ten zuiden van haar woning,
ongeveer op de plaats waar thans de garage staat
behorende bij het pand Rijksweg 83.
Hier begon Lyjjo in maart 1916 als dorpssmid te werken.
Gedurende het eerste half jaar was hij in de kost bij
Eudem Goessens die van mening was dat het in zijn gezin
op een mee-eter niet aankwam.
Op 19 oktober van datzelfde jaar trouwde Lyjjo met Maria
Petronella (Nelke) Loven. Zij was op 13 november 1886 in
Beegden geboren als een van de negen kinderen van de
slager. Na hun huwelijk ging het echtpaar wonen in het
linker gedeelte van het pand waarin de familie Zjeu
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Goessen woonde (thans de familie Hanssen-Dassen, Rijksweg
71). In dit appartement dat toen uit twee vertrekken
bestond, woont nu Ingrid Hanssen. Hier werd in januari
1918 hun oudste zoon Jan geboren.
Voor zijn huwelijk had Lyjjo zijn toekomstige bruid nooit
durven vertellen dat hij "sjigkde" (tabak pruimen), omdat
hij wist dat zij daar absoluut niet van hield. De dag na
de bruiloft heeft hij het verteld; toen was "het bruidje
toch in het schuitje" en de eeuwige trouw beloofd.
Toen in 1917 de weduwe Spronck overleed, wilde Lyjjo het
huis met de smidse kopen. Maar toen op de openbare
verkoop ook de zoon des huizes Pie Spronck gegadigde
bleek te zijn, besloot Lyjjo niet tegen hem op te bieden.
Lyjjo en Nelke waren genoodzaakt naar een ander
onderkomen om te zien. In dezelfde tijd werd ook een pand
tegenover de kerk verkocht, thans Rijksweg 61. Lyjjo
mocht van burgemeester Spauwen daar echter niet op
bieden, omdat, wanneer hij in dit pand een smidse zou

+1937. Achter: Nelke en Lyjjo. Voor: Nellie Conradi, Maria Segers (Heuts).
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±1940. Lyjjo tijdens het "optrekken van eon karwiel voor de oude smidse.

vestigen, hij onder de mis niet op het aambeeld mocht
slaan en hij bovendien de aandacht zou afleiden van de
mensen die aan de overkant in het gemeentehuis (thans
Rijksweg 66) werkten. Als alternatief bood burgemeester
Spauwen hem, namens de gemeente, een bouwplaats te koop
aan gelegen "op het Broek", thans begrensd aan de
noordzijde door de Stationsstraat, aan de oostzijde door
de Broekstraat, aan de zuidzijde door de Harmonieweg en
aan de westzijde door het Gemeenschapshuis, destijds

Harmoniezaal annex cafe. Tot dan toe was dit perceel
net als de rest van "het Broek", in gebruik als
gemeenteweide waarop de dorpsbewoners tegen betaling hun
vee konden laten grazen.
Nelke zag deze situering "tussen de varkens en de koeien"
aanvankelijk helemaal niet zitten en heeft er in die
dagen vaak bij Lyjjo op aangedrongen om samen terug te
gaan naar Beegden. Toen de bouw eenmaal een aanvang had
genomen heeft ze echter "als een echte bouwvakker"

meegeholpen om het huis en de smidse recht te krijgen.
Naderhand heeft ze nog vaak verteld dat ze "alle brikke"
tweemaal in haar handen heeft gehad. Deze stenen werden
per trein aangevoerd vanuit Echt en moesten aan het
Station in Gronsveld worden gelost. Met een door een
paard getrokken kar werden ze vervolgens naar de bouw
vervoerd alwaar ze weer afgeladen moesten worden. Tijdens
het transport naaide Nelke stukken van oude fietsbanden
op de binnenkant van haar handschoenen om bij het laden
en lossen haar handen enigszins te beschermen.
In 1918 kwam de bouw (thans woning en winkel
Stationsstraat 21) gereed. De smidse, aanvankelijk
gebouwd op de plaats waar zich thans de winkel bevindt,
was de grootste van het dorp. Lyjjo voorspelde toen al
dat hij er nog een keer eentje zou bouwen "waar je met
kar en paard in kunt ronddraaien". In het nieuwe huis
werden hun vier jongste kinderen geboren.
Achtereenvolgens: Sef (1920), Ly (1921), Zjir (1923) en
Maria (1926).

16 oktober 1941. Zilveren bruiloft. Lyjjo en Nelke met v.i.n.r.: Zjir, Sef, Maria, Jan,

Ly.
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1950. Bruiloft van Maria en Pierre Heuts. V.1.n.r.: Ly Segers, Moeder Heuts, Kees
van Os, Annie Heuts, Pierre Heuts, Maria Segers, Mia Vaessen, Lyjjo, Nelke, An
Loven, Tos Heuts, ? , ?

Tijdens zijn loopbaan als smid heeft Lyjjo vele dingen
gemaakt die vandaag de dag nog in Gronsveld te zien en te
bewonderen zijn; hij was een echte vakman. Zo maakte hij
ondermeerje stalen constructie van de eerste veilinghal
van de Cooperatieve Veiling Gronsveld aan het
Stationsplein, de afrastering van de gemeenteweiden op
het Grote en het Kleine Broek en diverse hekwerken van de
Kasteeltuin. In 1920 vervaardigde hij het kruis dat nu
nog op de kerktoren staat (zie ook Grueles, jaargang 1
(1981) nr. 3 blz. 73 t/m 76) en in 1931 werd door hem het
ijzeren gedeelte van de vogelstang gemaakt dat nog steeds
als zodanig dienst doet. Lyjjo Segers was in de eerste
helft van deze eeuw ook degene die de plaat onder de
vogel maakte. Er wordt wel eens beweerd dat hem steeds
voor het vogelschieten, maar ná de loting ter
vaststelling van de volgorde, "van hogerhand" werd
opgedragen op hoeveel treffers deze plaat berekend moest
zijn. De "kamers" die ter gelegenheid van Grote Bronk nu

1950. Bruiloft van Maria. Vader Lyijo begeleidt zijn dochter naar de kerk.

nog worden gebruikt, werden door Lyjjo gemaakt en ook
steeds door hem afgeschoten bij gelegenheid van
kerkelijke feesten zoals Grote Bronk en priesterjubilea.
Hoewel hij, onder andere blijkens het voorgaande, nogal
bezig was met het bronkgebeuren, weigerde hij pertinent
om zich "sjot" te laten maken omdat hij vond dat dit
alleen maar iets was voor mannen die hier in het dorp
geboren waren. De enige vereniging waarvan hij in
Gronsveld ooit lid is geweest, was de burgerwacht
(vergelijkbaar met de huidige nationale reserve). De
kapelaan heeft hem vaak gevraagd om lid te worden van "de
Heilige Familie" maar ook dat wilde hij niet, hoewel hij
een vroom katholiek was. Hij had zijn eigen familie thuis
en hij genoot er steeds weer van om 's zondags na het lof
met zijn vrouw en kinderen te gaan wandelen naar de Maas
of naar het bos terwijl op hetzelfde tijdstip "de heilige
familie van de kapelaan" bijeenkomst had.
Lyjjo was behalve een harde werker een echte
natuurliefhebber en hij bracht haast al zijn schaarse
vrije uren door in de natuur; aanvankelijk met Nelke en
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de kinderen en later met zijn kleinkinderen. In het bos
kende hij elk plekje, plukte er frambozen, kruisbessen,
bessen, noten, aardbeien en meijblomkes. Tijdens zijn
wandelingen stopte hij vaak op diverse plaatsen pitten
van boomvruchten in de grond en vertelde dan later trots
waar "zijn" bomen overal groeiden.
Eenmaal per jaar ging hij op de fiets naar "het Bat" en
"de Foire" in Luik. De grote hobby van Lyjjo was echter
kaarten. Je kon hem er 's nachts voor wakker maken. Bij
hem thuis werden heel vaak "pandoer"-avonden gehouden met
"Ber van d'n Dobbele", Teun_Simons, "de langen Hos",
"de Vos", Pol Bemelmans, Kleuske Berghmans, Zjengske
Schiepers, "Sjtermenneke" en anderen, soms tot diep in de
nacht. Er werd dan gekaart voor een kwart cent. Hoewel
Lyjjo normaal gesproken de rust zelve was, vloog hij
tijdens het kaarten soms zo op dat men vaak gevreesd
heeft dat hij, sterk als hij was, de tafel in stukken zou
slaan.
Bijzondere krachten rekende hij toe aan
"maarts-sneeuwwater", wanneer er in maart sneeuw viel,
vulde hij daar enkele flessen mee. Als hij dan later in
het jaar last kreeg van stekende ogen (hetgeen vaker het
geval was) spoelde hij die daarmee en volgens hem hielp
dat
Als de Maas weer eens "uit was geweest" (buiten haar
oevers was getreden), hetgeen in die tijd vaker gebeurde,
ging Lyjjo naar "Kobbes" om daar aangespoelde
beugelflessen te zoeken. Nadat Nelke deze had uitgekookt
werden ze gebruikt om sap van door hemzelf getrokken
tomaten in te bewaren of zelf gebrouwen bier in te doen.
Wanneer er dan 's zomers karwielen moesten worden
"opgetrokken", een zwaar werk waarbij Nelke hem moest
helpen door ook een voorhamer te hanteren, werd na afloop
van dat bier gedronken.
Ook had hij voor eigen gebruik een speciaal apparaat
gemaakt om "fluppe" (soort sappige peer) te "zuumere",
nadat de pluk door de eigenaar had plaatsgevonden. Op een
stok had hij een beugel bevestigd waaraan Nelke een
stoffen zak had gemaakt. Door een rijpe peer die tijdens
het plukken was blijven hangen aan te raken, viel deze in
de zak en zo had hij ze geplukt zonder de boom in te
ho even.

Wanneer er kermis was in Beegden, ging Nelke daar voor
een hele week naar toe, zodat Ljjo met zijn kroost een
paar dagen alleen achter bleef. Het trouwboekje dat in
die tijd nog in een band was gevat met "Het Boek voor
Moeder en Dochter, bracht dan uitkomst. Het was een
lijvig boekwerk van ruim 300 pagina's met als
hoof dstukken "Keus en inrichting der woning, Onderhoud
van huis en huisraad, Verwarming en verlichting der
woning, Het maken en verzorgen van kleeding, De wasch, De
voeding, De maaltijden, De kookkunst, Lichamelijke
opvoeding, Geestelijke opvoeding van het kind,
Wellevendheid, De dochter in dienstbetrekking, Gezondheid
en ziekenverpleging en eerste hulp bij plotselinge
ongevallen". Onder het hoofdstuk "De kookkunst" zocht hij
dan steeds weer het recept op van uiensaus, die hij bij
alle gerechten gebruikte.

1954. Bij de begrafenis van Ly en Dries. V.1.n.r.: Marie Starmans( Janssen), Maria
Segers (Heuts), Ber Starmans, Piet Janssen, Sef Segers, Nelke, Zjir Segers, Lyjjo.
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1954. Voor de verbouwde oude smidse. V.1.n.r.: Jo Segers, Piet Loven, Jan Se-
gers, Nelke, Leon Segers, Lyjjo.

Lyjjo was niet bang uitgevallen maar hij had een
verschrikkelijke angst voor onweer en, tijdens de oorlog,
voor overkomende vliegtuigen. Wanneer het onweerde was
hij nooit in de smidse te vinden. Volgens zijn zoon Zjir
is hij tijdens de oorlog in een jaar tijd 36 kilo
afgevallen van pure angst. Dit gewichtsverlies heeft hij
naderhand wel weer ingelopen.
Wanneer zijn vrouw, die wel degelijk "de broek aan had"
en dus ook "de beurs" beheerde, wel eens tegen hem
opspeelde, liep hij ijsberend met de handen op de rug
rond en prevelde: "Bid voor ons, bid voor ons".
Tijdens de oorlog werd er ook bij Lyjjo en Nelke illegaal
geslacht. Vanuit Herkenrade werd er op een nacht een nog
levend varken gebracht dat daar door Zjir was bemachtigd.
In die moeilijke tijd werden er wel vaker diensten, in de
vorm van reparaties aan machines, met boeren geruild
tegen granen of vee. Toen het varken de keuken was
binnengebracht stond Lyjjo met de voorhamer gereed. Hij

1955. Lourdes. V.I.n.r.: Priester met huishoudster, Anna Goessen, Cat rien Se-
gers, Jan Segers, Nelke, Lyjio, ? .

kon geen pistool gebruiken want door het lawaai van een
schot zouden zij ontdekt kunnen worden. Nadat Lyjjo de
genadeklap had toegebacht, was in deze zijn taak
volbracht en zorgde Nelke voor de verdere verwerking, zij
was immers slagersdochter. De rest van de nacht werd
ervoor gezorgd dat er in de keuken geen spoor meer van de
slacht te vinden was. Alles werd met ruim water
schoongespoeld. Toen Lyjjo 's morgens op straat kwam, zag
hij tot zijn verbazing dat de goot vanaf zijn huis tot
bij het huis van Van Thoor, een en al varkenshaar was.
Dit spoor hadden ze die nacht door de "duistere"
praktijken over het hoofd gezien. Gelukkig voor hem
ontdekte hij het zelf, want welke uitvlucht had hij
moeten bedenken als een Duitser hem was voorgeweest?
Op aandringen van zijn zoon Ly, die inmiddels in het
bedrijf werkte, werd in 1946 een nieuwe smidse gebouwd
langs de Broekstraat. Omdat er na de oorlog steeds meer
laswerk gemaakt moest worden aan plateau-wagens die veel
groter waren dan de tot dan toe gebruikte karren en omdat
Ly graag een smidse wilde die zo groot was dat hij binnen
kon werken, was de oude smidse te klein geworden. Zo kwam
er dan toch de smidse die Lyjjo in 1917 al voorspeld had:
"Eentje waar je met kar en paard in kunt ronddraaien."
Het was een grote slag voor Lyjjo en Nelke toen hun zoon
Ly (samen met zijn vriend Dries Starmans) in oktober 1954
met zijn auto onder de trein kwam en dodelijk
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verongelukte. Dit betekende ook het einde van de
smederij. De nieuwe smidse ging als opslagplaats dienst
doen en werd samen met het huis en de oude smidse, waarin
in 1955 een winkel met huishoudelijke artikelen werd
gevestigd, overgenomen door zoon Zjir.
In 1955 ging Lyjjo met de Limburgse bedevaart per trein
naar Lourdes, samen met zijn vrouw Nelke, zijn oudste
zoon Jan en diens vrouw Catrien. Dit bezoek aan Lourdes
maakte op hem een zodanig diepe indruk dat hij, toen zich
binnen een jaar een volgende gelegenheid voordeed,
terugging. Dit keer voegde hij zich in zijn eentje bij
een reisgezelschap van schoonzoon-reisleider Pierre
deuts, dat de reis per bus maakte.

Gerard Segers
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21 juli 1956. Bruiloft van Zjir Segers en Jeanne Jacobs, "oonder ion de Sjnyder-
steg". In die nacht zou Lyjjo plotseling overlijden. V.1.n.r.: Lyjjo, Zjir Segers,
Jeanne Jacobs, Zjeng Jacobs, Mien Jacobs-Goessens.

Op 21 juli 1956 trouwde de jongste zoon Zjir met Jeanne
Jacobs. De bruiloft die gehouden werd ten huize van de
bruid, duurde tot in de kleine uurtjes. Lyjjo was het er
helemaal niet mee eens dat hij om ruim drie uur 's nachts
met Nelke naar huis moest; hij was graag nog gebleven. In
diezelfde nacht rond vijf uur is hij onverwacht gestorven
in de leeftijd van 71 jaar. Nelke overleefde hem bijna 12
jaar en overleed in de verpleegkliniek Klevarie te
Maastricht op 19 februari 1968.

Café Peusens 1954. V.I.n.r.: Jean van Wersch, Chrit Pinckaers, Zjille Spronck,
Zjeraar Goessens, Lieske Peusens, Eddy Goessens, Door van de Weerdt.

Café Spronck 1988. V.I.n.r.: Jean van Wersch, Chrit Pinckaers, Zjille Spronck,
Zjeraar Goessens, Lieske Peusens, Eddy Goessens, Door van de Weerdt.
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Archeologie
Een steencompositie uit Rijckholt

Enige weken geleden vond ik op een akker ten oosten van
het Savelsbos een grote hoeveelheid door de
prehistorische mens bewerkte stukken vuursteen. Na de
vondsten te hebben gereinigd en bekeken, bleken twee van
die stukken vuursteen (afgeslagen) aan elkaar te passen.
Een nogal verbazingwekkende vondst als men bedenkt dat in
en rond het Savelsbos tienduizenden stukken vuursteen
liggen die allemaal door de prehistorische mens bewerkt
zijn.

Bij opgravingen gebeurt het regelmatig dat gevonden
stukken vuursteen, zowel afval als werktuigen, weer aan
elkaar passen. Die stukken noemt men een steencompositie
ofwel joint.
De door mij gevonden stukken zijn twee aan elkaar
passende afslagen. Deze afslagen hebben niet als werktuig
gediend; het zijn afvalstukken die vrij kwamen bij de
bewerking van een grote vuursteenknol. We spraken in dit
geval van produktie-afslagen. Deze ontstonden
bijvoorbeeld als iemand een bijl wilde maken. Hij sloeg
dan net zo lang stukken (afslagen) van de vuursteenbrok
af tot de gewenste vorm overbleef.
Waarschijnlijk dateren de hier besproken afslagen uit de
tijd dat de vuursteenmijn in het Savelsbos volop in
produktie was (ruim 5000 jaar geleden).
Het belang van steencomposities is dat ze veel informatie
verschaffen over de wijze waarop de prehistorische mens
zijn werktuigen vervaardigde, terwijl ze ook iets
vertellen over de plaats waar het werktuig of de afslag
is gemaakt. Een te Rijckholt gevonden bijl kan namelijk
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De steencompositie. Br' de gecombineerde tekening (A+B) lijkt de afslag B
smaller doordat hij gekanteld op afslag A ligt.

best op een heel andere plaats zijn vervaardigd. Als twee
aan elkaar passende afslagen bij elkaar te Rijckholt
worden gevonden, valt echter moeilijk aan te nemen dat ze
ergens anders zijn vervaardigd. Het zou al heel toevallig
zijn als de twee afslagen na een lange reis weer
broederlijk naast elkaar kwamen te liggen.

Tom Baas
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Nog eine kier: de ofisker

Met Koningmeisteken reed onze oogstwagen voor de eerste
keer mee tijdens de tocht door Gronsveld en Rijckholt en
ik denk dat we mogen concluderen dat de wagen voor onze
gemeenschap een grote aanwinst is.
De blauw-rode kleur heeft echter bij sommige mensen
verbazing gewekt, want deze kleuren zijn niet de
gebruikelijke beschildering voor een Zuidlimburgse
oogstwagen. De kleurencombinatie is een idee van de
sectie streekmuseum.
In onze streek werden de wagens vroeger niet altijd in
een bepaalde kleur geverfd. Veelal werd het houtwerk ter
bescherming met lijnolie bestreken, en daardoor bleef de
wagen blank. Dit was voor onze oogstwagen niet mogelijk
omdat we diverse onderdelen van andere wagens gebruikt
hebben en die hadden ieder een andere behandeling gehad.
Het eindresultaat zou een mengelmoes van kleuren zijn.
Wij moesten dus een kleur kiezen. Voor het kleurgebruik
bestonden in Zuid-Limburg geen vaste regels. De
wagenmaker of de nieuwe eigenaar verfde de nieuwe wagen
naar eigen inzicht. Omdat verf vrij kostbaar was
gebruikte men veelal hetgeen nog in huis aanwezig was of
wat men zelf "fabriceerde". De kleuren waren rood, blauw,
groen, geel of een mengsel daarvan. Wel had de wagen
meestal een kleur.
Wij zijn afgeweken van deze gebruikelijke methode en
hebben twee kleuren gebruikt. Blauw voor de wagen en rood
voor de wielen: de kleuren van de blauwe en rode
compagnie van de schutterij.
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Bronk 1988. De oogstwagen als koninginnewagen.

Zouden we de "masker" zo authentiek mogelijk willen
hebben dan hadden we maar een kleur moeten gebruiken en
dat kunnen we altijd nog doen.

John v.d. Weerdt
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Aw appele

In Gronsveld en omgeving heeft men zich van oudsher
toegelegd op het telen van diverse fruitsoorten. De
gunstige ligging in het Maasdal en de vruchtbare grond,
garandeerden een goede kwaliteit fruit.
In deze tijd van het jaar worden in de plantages de
appels geoogst. Het betreft hoofdzakelijk jongere
appelsoorten, zoals Jonagold en Elstar. Vroeger, toen
Gronsveld nog zeer veel hoogstamboomgaarden rijk was,
werd door de boer een grotere varieteit aan oude
appelsoorten in stand gehouden. In de rassenlijst tot en
met 1970 kwamen er al zo'n 250 appelsoorten voor. Vanaf
1970 is deze lijst met ongeveer 25 soorten uitgebreid.
Door allerlei oorzaken, waaronder opbrengst, houdbaarheid
en ziektegevoeligheid en door veranderde consumentenvraag
zijn vele soorten verdwenen. Maar vooral de opkomst van
de laagstamsoorten, heeft de oudere rassen verdrongen.
Omdat niet alleen de bomen maar ook de namen van deze
oude rassen verloren dreigen te gaan, willen we enkele
"aw appele" met hun typische kenmerken nader belichten.
In de scala van soorten willen we ons beperken tot de
rassen die in deze streek het meest voorkwamen en die ook

nu nog bij enkele boomkwekers in de omgeving te koop
zijn.

De "Court-Pendu plat" is een zeer oude appelsoort van
onbekende herkomst. Hij wordt ook wel "Court-Pendu gris"
genoemd. De boom groeit betrekkelijk langzaam en wordt
nooit groot. In de omgeving van Epen kwam deze vroeger
veel voor. In onze streken zag je alleen enkele bomen in
de "hoeswej". De bloeitijd van dit ras is zeer laat
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Court-pendu plat.

zodat vorstschade vrijwel niet voorkomt. De appels zijn
klein, plat, weinig saprijk, zeer vast en zachtzuur met
een speciaal aroma. Zijn uitstekende smaak maakte hem
vroeger een gewilde appel bij kinderen, die veelal zonder
toestemming van de eigenaar, aan de pluk begonnen. Op de
veiling in Sint-Truiden wordt de Court-Pendu nog in
redelijke hoeveelheden aangevoerd en is daar een van de
duurste appels (55 A 60 Bfr per kilo). De Court-Pendu
laat zich goed bewaren en is een van de beste soorten
voor verwerking in gebak. Ingemaakt in een
suikeroplossing schijnt de Court-Pendu een delicatesse te
zijn. De te volgen procedure is vrij eenvoudig. Men
schilt de appels, deelt ze in vieren en verwijdert het
klokkehuis. Om verkleuring tegen te gaan dompelt men ze
meteen na het schillen in een emmer water waarin een
eetlepel zout is opgelost. Men vult de weckglazen af met
een hete suikeroplossing (2 1/4 liter water, 1 kilo
suiker). Vervolgens gaan de glazen 20 minuten op 80
graden in de weckketel.
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Dubbele Belle fleur.

Brabantse Belle fleur.
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De Dubbele Bellefleur, ook wel Franse Bellefleur genoemd,
vormt forse bolvormige kruinen. De appels zijn groot,
vrij droog en zonder aroma. Deze soort werd vroeger
hoofdzakelijk gebruikt voor appelmoes en
stroopverwerking. De Dubbele Bellefleur is geen
bewaarappel.

De Brabantse Bellefleur laat zich beter bewaren en is
kleiner van formaat. Hij is geschikt als handappel. In
Gronsveld en omstreken nam deze soort vroeger 20 tot 25%
van het totaal aan appelaanplant in beslag.

De Keuleman is een matig groeiende boom met een late
bloeitijd. De soort, die vroeger veel in Zuid-Limburg
voorkwam, kan overvloedige oogsten geven. De herkomst is
onbekend. De appels zijn klein ("Keulemennekes"), vast,
tamelijk droog en zuur zonder bepaalde geur. De
"Keulemennekes" werden in november geplukt. Vaak werd de
eerste nachtvorst afgewacht. Veel appels vielen dan af en
hoefden maar opgeraapt te worden. Vervolgens werden ze
ingekuild. Dit inkuilen ging als volgt. Men groef een gat
van 1.20 m breed, 60 cm diep en naargelang men appels had
bepaalde men de lengte. Met de aarde uit het gat werden
de kanten opgehoogd. In het gat werd stro gelegd, vanuit
het midden naar de kanten toe. Hierop legde men de appels
en men boog het stro vanaf de kanten naar het midden over
de appels been. De appels werden tegen muizen beschermd
door een extra laag gerstekaf. Tenslotte werd het geheel
afgedekt met aarde. Pas in het volgende voorjaar werden
de appels uit het gat gehaald en naar de veiling
gebracht. De Keuleman had dan weinig concurrentie van
andere soorten en bracht dus een goede prijs op.
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Keulemam

Sterappel.
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De Sterappel wordt ook wel Rode Reinette (in het
Gronsvelds ("Roejernet") of Pomme de Coeur genoemd. De
soort is vermoedelijk afkomstig uit Zuid-Limburg en werd
voor het eerst in 1830 beschreven. De boom groeit
betrekkelijk langzaam en maakt een piramidevormige kroon.
Het is een late bloeier en daarom bijzonder geschikt om
samen met Court-Pendu, Brabantse Bellefleur en
Gronsvelder Klumpke aangeplant te worden. Het is een
handappel met een mooie, helderrode kleur. Het
vruchtvlees is lichtrood, zacht zuur, vrij droog en heeft
een speciale smaak. Desondanks zijn er maar heel weinig
bomen meer over. Rond 8 september begon men met plukken.
De appels werden dan nog 14 dagen buiten op stro
uitgelegd om te kleuren. In de fijne keuken wordt deze
appel nog steeds gebruikt. Men kookt de hele appel in
rode wijn, waaraan toegevoegd een beetje suiker en
kaneel, op een zacht vuurtje gaar. Ze worden opgediend
bij wild en coq au vin. Op het menu staan ze dan vermeld
als Pommes d'Amour.

Roefernette op sttruu.
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In het rijtje van hiervoor genoemde soorten zou het
"Groeselder Kleumpke" zeker niet misstaan. Aan deze
soort werd al ruime aandacht besteed in Grueles, jaargang
5 (1985) aflevering 3, p.127.

Ruime aandacht dient ook besteed te worden aan en vele
andere oude fruitrassen, die ons dorp rijk was. De
stichting Grueles stelt zich dit dan ook ten doel.
Wellicht zullen we dan weer een beroep doen op fruitteler
Scharnigg en boomkweker Frints, die ons ook voor dit
artikel de nodige informatie verstrekten, waarvoor onze
hartelijke dank.

Hub Reumers
Pim v.d. Weerdt

Rectificaties

Wis Lebens (blz. 86) moet zijn Marie Lebens.
Onderschrift bij foto 3 (blz. 91) ? moet zijn
Notaris Heynen.
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