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Bij de voorpagina

± 1950. De Gloriet "wie ze vreuger waor".
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Voorwoord redaktie

Omdat pasen dit jaar op een erg late datum valt, lijkt
het alsof ons tijdschrift uit een lange winterslaap
ontwaakt. U zult echter merken dat Grueles klaar wakker
is, ook na barre winterse tijden, want het eerste nummer
van de 7e jaargang staat weer boordevol interessante
artikelen.

Het kasteel van Gronsveld staat bij verschillende secties
in het middelpunt, zodat u een goed beeld krijgt van wat
het kasteel, zijn omgeving en zijn bewoners voor
Gronsveld hebben betekent, en ook nu nog betekenen. Maar
u vindt ook andere zaken in dit nummer. De sectie
archeologie viert het eeuwfeest van het "Grand Atelier"
in Rijckholt, terwijl de sectie streekmuseum een
noodkreet tot u richt. Een nieuwigheid is een
kruiswoordraadsel dat u helemaal in het Gronsvelds moet
invullen. Daar zit natuurlijk een prijs aan vast.

Nog meer prijzen. Streekmuseum heeft een aardige
verrassing voor u in petto, en u verdient een leesplankje
als u een nieuwe abonnee voor ons tijdschrift
opgeeft. Dat moet lukken.

Wie nog nummers van oudere jaargangen mist, kan die nu
aanvullen. Er zijn weer losse nummers van alle jaargangen
te krijgen voor f 5,-- per stuk. Dat is geen prijs.

Uiteraard wensen wij u "'nne Zaolige Paose".

De redaktie
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Natuur

Het Kasteelpark is volwassen

"Bilimpke groet, menneke doed". Een oud gezegde, maar o
zo waar. Degene die het park destijds heeft aangeplant,
heeft zelfs het jeugdstadium van de aangeplante bomen
niet helemaal kunnen aanschouwen. Overwegend werden
boomsoorten aangeplant die zeer oud kunnen worden.
Wanneer we nu door het park lopen hoeven we geen kenner
te zijn om te constateren dat de meeste bomen nagenoeg
volwassen zijn. Als oude bomengemeenschap, hebben ze
eveneens diverse andere levensgemeenschappen
aangetrokken. Ook dat doet ons concluderen, dat het park
volwassen is.

Aan oudere bomen zien we vaak dat de tijd niet zonder
meer aan hen is voorbij gegaan. Storm en bliksem vormen
steeds een serieuze bedreiging. Vooral de toegangslaan
heeft zware tijden achter de rug. In Grueles 2 (1982) 2,
p. 54 57 heeft Zjef Simons o.a. de
restauratiewerkzaamheden aan de tamme kastanjebomen in de
toegangslaan beschreven. Het achterstallig onderhoud, dat
destijds met name aan deze kastanjes werd verricht, heeft
zijn vruchten afgeworpen, dat kunnen we nu 5 jaar later
met een gerust hart vaststellen. Door mensenhand werd de
natuur even gecorrigeerd, en als het een beetje meezit,
gaat deze laan zeker nog enkele eeuwen(!) mee. Een tamme
kastanje kan namelijk vele eeuwen oud worden. Ruw geschat
hebben ze nu de helft van bun leven nog voor de boeg.
Wat velen onder u misschien niet weten is, dat de tamme
kastanje (taom kerstaonzjel) behoort tot de
beukenfamilie en in het geheel niet verwant is aan de
niet eetbare paardekastanje (wel kerstaonzjel).
Overigens is de tamme kastanje uitstekend geschikt als
d.rachtboom voor bijen.
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Aan de voet van deze beuk bloeit vroeg in de lente de vooriaarsheimbloem.
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Gaan we naar het lager gelegen gedeelte van het park dan

komen we in de zogenaamde Engelse tuin. Wat hier meteen

opvalt zijn fors uit de kluiten gegroeide bomen zoals

beuken en platanen. De beuken in het park behoren nit

tot de wilde vorm maar zijn gecultiveerde exemplaren van

de bruine of rode beuk. Nu nog is goed te zien waar de

jonge scheut van een gecultiveerde beuk op de wilde

onderstam werd geent (zie foto).
In dit gedeelte van het park vinden we ook enkele

bijzonderheden uit de plantenwereld zoals gulden

boterbloem, vogelmelk, voorjaarshelmbloem, gele

dovenetel, gele narcis en de keverorchis. De

voorjaarshelmbloem met zijn paarse bloemen kunnen we hier

vroeg in het voorjaar massaal aantreffen.

In de vrije natuur is de voorjaarshelmbloem wat Nederland

betreft vrij zeldzaam. Zuid-Limburg vormt een
uitzondering (o.a. Savelsbos). Het is echter zeer
waarschijnlijk dat enkele van de eerder genoemde planten

in het park vanuit aangelegde bloemperken komen en daarna

ziin verwilderd (stinze-planten).
De in Nederland algemeen voorkomende keverorchis heeft
zich vermoedelijk spontaan in het park gevestigd. Door

zijn geheel groene kleur is deze orchidee vrij
onopvallend, al vallen de twee grote groene bladen wel in

het oog. Als we de bloempjes van de keverorchis wat
aandachtiger bekijken dan kunnen we constateren dat het

echte kunstwerkjes zijn. Ze zijn zo geschapen, dat ze

door hun uiterlijk allerlei kleine sluipwespen en
kevertjes, nodig voor de bestuiving, lokken. Deze plant

wordt ongeveer 50 cm hoog en bloeit in mei/juni.
Gebrek aan onderhoud heeft er echter toe geleid, °lat.%

planten zoals brandnetel, klimop, viler, bereklauw,
kleefkruid en zevenblad de overhand hebben gekregen en
stilaan de rest verdringen. Vooral zevenblad is een van
de meest gevreesde tuinonkruiden en is met zijn vele
ondergrondse uitlopers moeilijk te vernietigen. De dichte
kruidlaag heeft er wel voor gezorgd, dat de fauna rijk
vertegenwoordigd is. Konijnen, eekhoorns en vele muizen
vinden er nu een geschikte biotoop en uit de vijver komt
jaarlijks een flinke populatie bruine kikkers te
voorschijn.
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Een fraaie, afwijkend gevormde kastanje.

Vooral de muizen oefenen aantrekkingskracht uit op de
uilen. Het is daarom filet verwonderlijk dat zowel de
steenuil als de bosuil in het park broeden.
Een andere bijzonderheid die we in het park aantreffen is
een taxus of venijnboom. Niet dat een taxus nu zo
zeldzaam is, maar zelden treft men nog taxus aan die
stilaan op een boom begint te lijken. Door zijn
giftigheid werd taxus in het verleden vrijwel overal
gekapt. Behalve het rode omhulsul van de zaadjes zijn
alle overige delen van de plant uiterst giftig. Vandaar
dat de taxus van oudsher met de dood in verbinding werd
gebracht. De taxus in het park werd tijdens de storm van
14 juli 1985 zwaar beschadigd. Een teken aan de wand?

Hub. Reumers
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Toekomstige bestemming voor Kasteel Gronsveld

Het is een opvallend verschijnsel dat bij de verkoop van

grote panden en monumenten vaak gedacht wordt aan

grootschalige projecten. Hotelketens en pretparken worden

geassocieerd met kastelen en monumentale boerderijen die

te koop worden aangeboden. Waarom kan niet eens gedacht

worden aan projecten van geheel andere aard?

De sectie Dorp en Milieu bekeek de situatie rond het

kasteel in Gronsveld met die andere ogen. Wij dachten aan

"De kleine aarde", een project dat in 1972 in Boxtel

begon en waar momenteel 20 mensen werken, verdeeld over

een uitgeverij, een educatieve dienst, de tuin en het

secretariaat. Bij een rondwandeling daar tref je een

piramidewoning, een kringloophuis, twee tuinbouwkassen,

een windmolen, een zonnecollector-opstelling en een

ecologische tuin. Bij "De kleine aarde" wordt gezocht

naar een optimale schaal voor mens en milieu. Wat "De

kleine aarde" wil, is: eerlijk delen, en natuur en milieu

met respect behandelen. Grootschalige bedrijvigheid wordt

kritisch bekeken.
Wij van "Dorp en Milieu" willen de grootse plannen rond
het kasteel ook kritisch bekijken en een mogelijk
alternatief aanbieden. Een milieugroep als

projectontwikkelaar?
Wanneer we kijken naar de monumentale boerderij "Het

Broek", dan zien we dat hier gezocht is naar een
economisch verantwoorde verandering van bestemming van
een boerderij in een architectenbureau. Bij dit project

bracht men respect op voor de boerderij als gebouw en
voor de directe omgeving. Met liefde is gezocht naar een

goede combinatie tussen functionaliteit (Welke economisch
verantwoorde bestemming geef je eraan?) en historische
waarde (monumentale boerderij).
"Het Broek" is een "voorbeeld-project" yoor veel
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monumenten die momenteel te koop aangeboden worden of van
bestemming veranderen.
Zo zou het kasteel best ingericht kunnen worden als
architectenbureau of een internationaal bankconcern
kunnen herbergen. De directe omgeving zou dan herschapen
kunnen worden in een tweede "kleine aarde". De boerderij
zou dan een kleinschalig gemengd bedrijf kunnen zijn,
waar op een milieuvriendelijke manier het boerenbedrijf
uitgeoefend kan worden. Het koetshuis zou bijvoorbeeld
een drukkerij, boekbinderij of een andere ambachtelijke
functie kunnen krijgen.
We weten uiteraard niet of projectontwikkelaars ook zo
denken, maar dat het mogelijk is, bewijst "Het Broek" en
architectenbureau Satijn.

+ 1939. Fruit sorteren op 't kesitier V.l.n.r. Giljom Cilissen, Paul Gadiot Sr.,
Ber Pieters.
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Giljom Cilissen voert de kippen "op 't kesjtiel".

Het zou geweldig zijn als we in het centrum van ons dorp
de kleinschaligheid van een kasteel met kasteelhoeve en
landerijen zouden kunnen behouden. Dit gebied maakt zo'n
wezenlijk onderdeel uit van ons dorp, dat aantasting
voorkomen dient te worden. Gronsveld is bekend om zijn
scheve toren en zijn kasteel! Dat het zo moge blijven.

Sectie Dorp en Milieu
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't Kesjtiel

Zjus wie d'n tied waol 'ns veraandert ien 'nnen kOk-
kerelle-en reipentied, hebbe klejn keender ouch vaan tied tot
tied aander kammereutsje. Dat kOmp van zelf wie de sjlek-
ke ien 't vreujaor oppe sjlaoj. Berke ze not-1w kammereutsje,
Womke, woende oonder aon de Nitsjteg. 'nne Goje joung.
Zinne kop vaan boeve sjmNol en vaan oonder breid. Hangende
wengskes, klejn Digskes, oere wie 'n kolblom en 'nne moond
wie e sjtroekbuunsje. Z'n haore gelieke ieneingedriejde koe-
perdraod. Bejn van 'n end. Vaan kloompe tot klutske zaot 'r
wie 'n damhert oonder de sjproetele. Es 'nne mens toch neet
noe en daan 'ns ien de sjpiegel loort wet 'r nog neet wie 'r
oetzuut!
'r Loeg nog helder es 'n doedspreensje. Geloefs t'm, daan be-
gôs dich oet te laachte. Geloefs t'm fleet, daan woerd 'r
giftig. Nog 'ns gezaag: aanders 'nne goje joung.
WOrnke sjtoCing bié Zjang Dasse de 'n ker reube wNor aon 't
aoflaoje. Met dat Zjang de oonderhelp losmagkde, sjloog de
ker op. 'r Klagkde 'ns met z'n tofing, 't perd zat z'nne kop
sjeif vuur zin boes en trok dry meter op. "Ho!" 'r Magkden 't
perd ze gebiet los en gaof 't met de platte haand 'n dikke
sjnej broed. "Kom", zaag WOrrike, "v'r goen ien 't bOske vaan
Gadio koek helle". Met Wil en Sjel trokke ze met hOn vere 't
Thnsje aof. Wyjer es 't Tonsje wgor vuur Berke oonverkend
gebied. 't Doeg 'm dao get geheimzinnig aon. Leenks duuster
perewejje, res 't kesjtiel met 't bOske. Twie groete pelasters
met e b5rdsje "Verboden Toegang" en e groet iezere breer.
Aon bejskaante twie groete plantane. Wyjer doer dry groete
pOppelere dy vuur keender nog ens zoe groet lieke.
De Lange Geel w5or ien de perewej boeterblom me aon 't mie-
je. De mie 't eundersteboeve goang 'r met de sjliepsjtein
drutiverheen: rits-rOts, rits-rOts. Terwyl Berke met 'nne pren-
gel 't bOrdsje "Verboden Toegang" 'rine verperde, goang
W5mke met e sjtOk iezer langs de iezere sjtaove van 't breer.
Get of eine doer 'n roet vloeg. De Lange Geel heel 'n voesj
boeve z'nne kop en bromde get wat ze neet versjtofinge.
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Trofiwes, WOrrike "endebein" leet dat, zjus wie wHoter op ende,
tangs zich aoflolipe. Zyngenterre: "Lange Geel, sjprej flattere,
krys te vrattele, miej distele, krys te fistele, miejste boeter-
blomme, geis te wie e byke bromme", trokke ze wyjer. len 't
getske kroepe doer de duiinehek. Doer de vvej vaan Berke
Hoke trokke ze 't bOske iOn, koek helle. Berke sjtofing aach-
ter 'nnen dikken esj en zaog boeven 't platwerk d'n hoond
van Gadio met de veurpuu ien e deep loek sjtoen wat 'r zelf
haw oetgedab. VI/kr 't vaan de sjrik biO 't zien vaan d'n
hoond of 't oonziekere vaan e noOw gebied? Berke leet 'nne
sjiet. Gemeenlik zitte 10i met 'nne feunweend hOn gebied aof.
It Koek helle doorde neet lang, wkr 't vreigele al dao. Nao 't
perd vaan Berke Hoke e pkr kier van oonder nao boeve len
de wej te hebbe opgejaog, zaote ze ienens weer ien 't bOske
ater 'n eikhuiinsje aon. Met e kebaal wie bie 'n klopjach
vloege de klawwe doer de sjtruiik en doer de bairn. Opens
reep Wil: "Gadio, Gadio!" De sjpats wkr gedoen. Zoonder Om
te lore vegde ze, wie opgejaogde herte, d'r tOssjenoet. Bie
W5mke aonkoeme, sjtofing ze ma met Fina te kalle. Fina gaof
de kelbas, dy ze ien heur rese haand haw, aon de leenkse,
beef 'ns met de kop. "Es ich de Zjirra vaan Os 't Panis Ange-
licus huur zynge, geit mich dat doer merg en bein". WOmke ze
pa kaom boeve ien de roet. "Zjan, oe ilk me lievendr "Jum-
mich, de vent weer niks", vloeg ze ien. Berke gofing met ien.

Womke ze zusterke zaot len de roiiksjtool op de Op te sak-
kere dy 't e notiw kletsje w5or aon 't aondoen en heur ermkes
neet doer de mouwe woOw sjteke. Wie WOmke ze ma begeis te
zeivere uliver 't Haokemenneke aon de vyver op 't kesjtiel,
pritsjde Berke zich de tOssjenoet en goOng heivers. Nikkela
vaan dynges kaom met de ofisker, "15ddere vaan de ker aof,
Nikkela de leitsjhood op", truk vaan de vyling de POtsjteg op.
De ker w5or leg, Nikkela gelaoje met beer. Giljam kaom met
'n meneer van loilpe of 'r uiiver ekeren trej naodaag, 't duerp
aof en trok bie Lies van d'n Dikke ien vuur de bennekaant
van z'nnen haas oet te wase. 'r KOs fleet mie good ete, waol
dreenke. Met dat 'r de deur oepesjteet, sjalden 't u5ver de hil
sjtraot; 'nZEEMANSGRAF.
Bie hon koeme zaot ze zusterke Lieske op z'n hoeke biO 'n
klok met kuilkskes en reep mer: "Piep, piep, piep". Wie 't get
te kort bie de kuke kaom, vloeg de kleik 'm nao ze gezich en
kreg 't hoondervel. Zoelang ze piepe, zien ze kuke, daonao 'n
1301 en mkke ze apprensie vuur te legke.
Benne zaot ze ma met de koffiemuiile tOssjen heur bejn. D'n
delfsblotiwe ge-emajjeerde teeketel sjtofing op de kwizzenjer
te daampe. "Oe hebs dich oetgehange? V'r hebbe de hil nao-
denoon nao dich gezeuk". "Ich been met Zjef Hajje de keu
goen Omzitte". GelOk vuur Berke dat noonk Zjef dao w5or.
"Trill, nao 't kenneke Zjezus hebbe ze dry daog gezeuk".

Daonao Os Berke nog 'ns vuur Gadio oppe luep kenne goen wie
'r ien 't boske w5or aon 't sjpulile en ien 'n knynserd zaot te
vreutele. Ofsjoens 'r noonk Zjef al 'ns haw hure verhaole dat
van Baal dao 'nne sjtrueper haw gesjnord. Knyn wkre vuur
"de heer der Heerlijkheid!".
Innen Aandere kier vloeg de baal uiiver de moer. Berke kled-
derde utiver 't sjtangketsel en leet zich vuur de baoge kliim-
roeze aofvalle. Ien de zon laog 'n kat met de puu oonder zich
ien en de sjtuts langs heur lief aof, met de peunt bekaans op
heur naos, te sjlaope. 'r Pagkde zich 'nne klaw en goejde nao
de kat. Dy magkde 'nne sjpreunk en kegkde dat 'r sjevraoje
devaan kreg. Wie de werleech magkden 'r zich detossjenoet.
Bie 't zien van dy raos mo0j1 en de buiik vat ze oetzat, daag
'r dat de kat kalde. Katte hebbe altied gekald. Zoondig haw 'r
taant Nele nog hure verhaole dat ens ien 't b5ske bie Gadio
'n heks zaot es kat. Taant wis dat van 'nne nef van huur
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groetvajjer dè ze groetmOjjer dat dekker haw hure verhaole.
Oonderweg uiiverveel 'm 'nne meijsjuiit. Mieneke kaom met de
perreplu nao boete gesjteb. "Vajjer, hie de perreplu en sjleog
d'n brook Om". Kris, kras, oonder de pannedrep en doer de
gOt trok Berke heivers.
Bie hen koeme aot 'r zich Innen tleur gedepde meilik vaan
blaw koo met wit en zjwert broed drien en driejde daonao nog
get met de kattepoel Om 't hoes.
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fIn nen Aandere kier wie 'r oet de sjaol kaom gofing 'r wie
gebrukelik met z'n kammereutsjes bie Gadio aon de kersjtaon-
zjele. Havverwes de allej sjproting Gadio ater 'nne kersjtaon-
zjeleboiim oet en sjaarde Berke bie ze kebensje. De zat 'nne
buiik oet of 'r ien e mets hoeing. Terwyl Gadio 'm uiiver 'nne
kneej heel, haw Berke ze vOtsje kermes. Wie 'nne melzak
holing 'r uiiver Gadio ze bein en loorde sjains utiverkitsj langs

aander bein dat Gadio haw vuuroetgezat, jegersbrook met
lang greun hoeze, nao z'n kammereutsjes dy 'm bie de poert
vaan Hoete sjtotinge oet te laachte. Lyjo hoting uiiver 'nne
sjaampsjtein met de kop Om d'n hook gesjtoeke en haw de
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groetste sjpats. Z-J-U-S G-0-0-D en sjtaok z'n toting oet. le
dat Berke oonder Gadio z'n han °et wNor vloeg 'r op Lyjo aof
en begoste ze zich te b8ttele. Met kepotte luppe en de tan
vaan Lyjo ien 'nnen erm oetgepreent, arreveerden 'r bie hOn.
Dat Gadio 'm zln aachterwerk haw opgewermp zaog geine. 'r
WHor nog neet te good ien of: "Keendergaods, wat het den
duvel noe weer oetgesjpook!"Dao vele de sjmagke en kreg 'r
ze nog 'ns geprugkeld. E sjtejne hert zoflw breke van ze ge-
builks. Pluto d'n hoond, de ater de kachel laog, buiigkde met.
Berke wkr nog fleet oetgebuLik en ze ma oetgesjendaold, of
Bina, Lyjo ze ma, kaom heur bekkg doen dat Berke de joung
haw aofgepizzeld. Le ze hoert en zaog dat Berke de nudige
zjwens haw krege en z'n luppe kepot haw, goring ze kentent
heivers.

Gus.
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Puzzel ien 't Groeselders

Deze puzzel is een gewoon kruiswoordraadsel, maar de
woorden moeten in het "Groeselders" worden ingevuld.
Daarbij mag u alle puntjes en streepjes die op de letters
kunnen staan, weglaten. Dus als u "oetgoen" zou
moeten invullen, dan vult u in "oetgoen". Oplossingen
inzenden naar de redactie, Rijksweg 86a. Onder de goede
oplossingen wordt een Groeselder Diksjener verloot.

Horizon taal

1 Dikke vrouw 6 Uiteinde van een balk, stijl, dat in een
gat van een ander stuk hout steekt 8 Prul, lor 10 Praten
12 Buikriem voor paarden 13 Landbouwgereedschap 14 Bij-
woord 15 Kwast in hout 19 Lijmtangen 22 Tekeergaan
24 Pers. voornaamw 27 Jongensnaam 28 Mannetjeskonijn
Verticaal

1 Mergel 2 Drukte, kopzorg 3 Aarde, modder 4 Muzieknoot
5 Lichaamsdeel 7 Meisjesnaam 9 Zwoel, drukkend 11 Een
kromme letter 14 Dobber 16 Pers. voornaamw. 17 Zuring
18 Hoeveelheid gemaaid graan, nodig om een schoof te ma-
ken 20 Eetlust 21 Hard 23 Kledingstuk 25 Muzieknoot
26 Zuur
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Foto

Ken d'r hon nog ?

Juffrouw Anna Fonske

Anna Maria Wilhelmina Hubertina (Juffrouw Anna) en
Alphons Joseph Laurent (Fonske) Gadiot waren in de
eerste helft van deze eeuw de bewoners van "het kasteel"
van waaruit ze een speciale band met het dorp
onderhielden. Ze waren geliefd en gerespecteerd vooral
bij de mensen die hen beter kenden.

Alvorens verder te gaan met het verhaal van Juffrouw Anna
en Fonske wil ik in het kort aangeven hoe de familie
Gadiot op het kasteel terecht is gekomen. In 1750 komt de
familie uit Clerac bij Bordeaux naar Maastricht waar ze
al een aantal huizen (Looiersgracht) en landerijen bezat.
Andreas Gadiot, geboren in 1786, koopt rond 1820 de
kasteelruine met park, en bouwt hier het nieuwe
(huidige) kasteel. Hij is burgemeester van Gronsveld van
1841 tot 1848. Andreas is rentenier en "cultivateur"
(landbouwer/grondbezitter). Als hij voorgoed naar
Duitsland gaat, verkoopt hij het kasteel aan broer
Wilhelmus. Deze geeft het aan zijn zoon Joseph, geboren
1847 en overleden 1906, gehuwd met Angelique Bauduin.
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De Packard. Links Ber Pieters, achter de auto Fonske, rechts juffrouw Anna.

Uit dit huwelijk komen: Joseph 1874, Julia 1878, Paul
1880 (vader van de huidige eigenaar), (Juffrouw) Anna
1882, Maria 1883 en Alphons (FOnske) 1888. Anna en
Vonske, beiden ongehuwd, erfden het kasteel en gingen
er wonen samen met een flink aantal personeelsleden
(bestaande uit: kookster, gezelschapsdame, chauffeur, 2
poetsvrouwen, 3 tuinlieden). Het waren nog echte
aristocraten. Ze waren rijk en hadden een levensstijl die
voor de mensen in Gronsveld in die jaren, van een
onvoorstelbare overvloed blijk gaf: veel personeel in
huis en voor de tuin, en ook nog een echte chauffeur
(Ber Pieters) voor de schitterende Packard, dezelfde
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Fonske met moeder.

die koningin Wilhelmina toen had; buitenlandse vakanties;
grote ontvangsten voor familie en andere deftige gasten
in het kasteel, of in en om het theehuisje achter in "'t
boske". Een leven alleen maar vol met plezierige
dingen, geen zorgen over geld, werk of wat dan ook. En
dat in een tijd waarin voor veel mensen in het dorp het
leven alleen maar uit dit soort zorgen bestond. Dat er
ondanks deze diepe kloof die er tussen de kasteelbewoners
en de dorpsgemeenschap gaapte een warme sympathie voor de
Gadiots en met name Juffrouw Anna bestond, had de familie
alleen maar aan haar te danken. Hoewel zij steeds
probeerde haar goede werken anoniem te houden, begrepen
steeds meer Gronsveldenaren dat zij het was die zich,
achter de schermen, inzette om mensen te helpen die in de
problemen zaten.
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Hoewel het niet in de geest van de Juffrouw was, wil ik
toch een paar voorbeelden noemen. In die jaren waren de
mensen niet verzekerd voor dokter of ziekenhuis, men was
al blij als er brood op de plank was. Als men toch ziek

Rond het theehuisje.

werd, betekende dit echter dat men de nodige medische
bijstand moest ontberen. Als medische hulp een zaak van
leven of dood betekende, probeerde men bij buren of
familie geld bijeen te krijgen of werden er bezittingen
verkocht. Op een dag kwam er een radeloze man bij Berke
Houten met de mededeling dat zijn vrouw ernstig ziek was
en alleen door een operatie (kosten f 1500,--) gered kon
worden. Hij was nu van plan om bij de welgestelden in het
dorp het bedrag in ieder geval geleend te krijgen en
vroeg aan Berke of het zin had op het kasteel te gaan
vragen. Berke raadde hem aan dat zeker te doen, want
hij kende de familie Gadiot beter dan wie ook. En dus
toog de arme man door de kastanjelaan naar het kasteel.
Nog geen half uur later kwam hij opgewonden Berke
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Julfrouw Anna met Margrietje (geb. 1 jan. 1959, gest. 24 dec. 1959).

bedanken voor de goede raad, want Juffrouw Anna en
Fonske hadden, na het droeve verhaal aangehoord te
hebben, tegen de men gezegd dat hij maar snel naar huis
moest gaan en dat zij de volledige kosten voor de
operatie op zich zouden nemen.
Juffouw Anna liet kinderen studeren van ouders die dat
niet konden betalen. Een weesjongen uit het dorp die een
timmerbedrijfje wilde beginnen maar geen geld had voor de
nodige machines, werd door haar op gang geholpen. Iedere
vrijdag ging ze met haar auto met chauffeur naar de markt
in Maastricht om bloemen te kopen voor de versiering van
ooze kerk, die zij overigens dagelijks bezocht. In de
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oorlog van 14/18 stelden Anna en FOnske de oranjerie
beschikbaar als onderkomen voor Belgische vluchtelingen.
Eenmaal per week liet ze een wagen brood aanrukken,\en
kreeg iedereen die vluchtelingen in huis had brood
verstrekt.
Toen men in Maastricht plannen had om een ziekenhuis te
bouwen, hielp Juffrouw Anna door de grond, die in hun
bezit was, aan de ziekenhuis-stichting te schenken. Als
blijk van erkentelijkheid werd het ziekenhuis, zonder dat
zij dat wilde, naar haar genoemd. Zo kwam ziekenhuis
St.-Annadal aan zijn naam. Ze nam ook het initiatief tot
de oprichting van het Groene Kruis in Gronsveld en bleef
deze organisatie haar hele leven steunen. Ze was
mede-oprichtster van de Huishoudschool St.-Joseph in
Wijk, in 1979 omgedoopt tot Anna Gadiot Stichting.

FOnske had voor ingenieur gestudeerd in Bingen (D). Hij
beheerde de landerijen en de tuin. Hij mocht graag helpen
bij het plukken en sorteren, en bracht zelf met de
ezelskar het fruit naar de veiling. Ook het onderhoud van

Fonske met zijn duiven.
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Berke Houten en echtgenote, de 4e genera tie Houten die de kasteelboerderij
(Poort) bewoonde.

de prachtige kasteeltuin en -park had zijn
belangstelling. Als er in de winter door o.a. Berke
Houten en zonen een mussenjacht werd georganiseerd in "'t
boske" was Fonske altijd van de partij. Berke
Houten, toen de 4e generatie Houtens die de
kasteelboerderij in het poortgebouw bewoonde, werd steeds
om advies gevraagd als Fonske land wilde kopen. Op het
bidprentje van Fonske staat zeer terecht: "Grote
eenvoud en oprechtheid kenmerkte zijn levensweg, hij
zocht niet de ijdelheden dezer wereld." Samen met Anna
was hij lid van de Aartsbroederschap der ziekenverpleging
"O.L. Vrouw van Lourdes". Elk jaar reisden ze met de
trein vol zieken, als verzorgers mee naar deze
bedevaartplaats. Anna was voor haar verdiensten beloond
met de zilveren medaille van de "Hospitalite de Notre
Dame de Lourdes".
Vooral bij hun pachters stonden ze beiden bekend als
oprechte onderhandelaars. Als er een afspraak was
gemaakt, kwam daar niets meer tussen, ook niet als dat
voor de Gadiots voordeel op kon leveren.
Minder genereus was Fonske als er kinderen aan zijn
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1928 De kastanjelaan.

fruit kwamen of kastanjes wilden rapen. Als in de herfst
de laan vol lag met heerlijke zoete kastanjes hield hij
de zaak goed in de gaten. Als de kinderen uit school
kwamen, stond hij vaak achter een der dikke bomen en
bezorgde menigeen die het waagde de laan in te komen, de
schrik van zijn leven. Ook als het fruit rijp was, kon je
beter niet door hem in de wei betrapt worden. Toen Anna
eens gezien had dat de jongens van Houten aan de pruimen
waren geweest, loste zij dat eleganter op. Ze stapte naar
hun moeder en zei: "Als de jongens soms ziek worden, hoef
je niet ongerust te zijn. Ik heb gezien dat ze pruimen
aten die niet rijp waren." Waarop een van de knapen
(Fonne) zich verdedigde (en verried) door te zeggen:
"Dat is niet waar, ze waren wel rijp."
Toen in 1946 de dochter van Berke Houten ging trouwen,
werd het kasteel en personeel beschikbaar gesteld voor de
bruiloft. Zo werd het huwelijk van Lieza en Noel Haven

Juffrouw Anna met haar nichtje Klaartje Smedding.

een feest om nooit te vergeten. leder jaar na
Allerheiligen verhuisden Anna en Fonske naar de
Looiersgracht in Maastricht. In het voorjaar kreeg
Berke Houten bericht wanneer ze terugkwamen. Dan moest
alles in orde zijn, de kachels moesten branden en de vlag
moest in top, een feestelijke dag. De laatste winters
bleven ze echter op het kasteel.
Fonske stierf op 29 november 1950 te Maastricht.
Juffrouw Anna op 1 september 1963. Ze werden begraven in
het familiegraf op het kerkhof Tongerseweg Maastricht.

Wallie v.d. Weerdt
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1956. Achter v.I.n.r. Zjef Houten, Piet Houten, Jan Houten.
Voor v.I.n.r. Toon v. Baal, Fons Houten, Marie-Claire Roosen, Ina Roosen.

De "goof koOts", het vervoermiddel van de familie Gadiot vOcir de Packard.

Een geruchtmakende gebeurtenis in 1758

In Grueles 6 (1986) 1, P. 4 14 werd het verhaal verteld
van de inbraak bij de weduwe Schrijnemaekers in het jaar
1757. Dit voorval leidde tot een proces voor de
Schepenbank van het graafschap Gronsveld. Daarbij bleef
het voor de familie Schrijnemaekers echter niet. Een jaar
later, om precies te zijn op 1 februari 1758, werd de
familie wederom geconfronteerd met een geruchtmakende
gebeurtenis. Hierover zal in dit artikel worden verteld.
Ook dit verhaal geeft een goed beeld van de wijze waarop
de opsporing van dieven en overvallers in die tijd veelal
in zijn werk ging.

In de vroege ochtend van 1 februari 1758 ontwaakt
Gronsveld in een winters landschap. In de afgelopen nacht
zijn het dorp, en de velden en wegen eromheen bedekt met
sneeuw. Gerard Cremers, de schaapherder van de familie
Schrijnemaekers, begeeft zich die morgen, zoals
gewoonlijk, naar de stal am de schapen te voederen. Daar
wacht hem echter een verrassing. De deur die toegang
geeft tot de stal, blijkt niet te zijn afgesloten. Gerard
weet zeker dat hij deze deur de vorige avond stevig
vergrendeld heeft. In de stal gekomen bemerkt hij dat een
van de schapen ontbreekt: het betreft een hamel die
eigendom is van Claes, een zoon van de weduwe
Schrijnemaekers. Hoe kan dit schaap verdwenen zijn?
Gerard zou later, tijdens het proces voor de Schepenbank,
verklaren dat naar zijn mening "een dieff, denwelcken
genoemden haemel heeft gestolen, is ingekomen door een
vensterken van het huys onbewoont, en dienvervolgens tot
inden schaepstael, en heeft den deure van dien, welke met
een blockenslot geslooten was, opengedaen en alsoo het
schaep oft haemel metgevoert". Na zijn ontdekking brengt
Gerard de weduwe Schrijnemaekers op de hoogte van de
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diefstal. Deze verlaat net op dat moment haar woning om
naar de kerk te gaan.
Na afloop van de H. Mis verneemt zoon Machiel
Schrijnemaekers, die eveneens in de kerk aanwezig is, van
zijn moeder het nieuws van de diefstal: "deze gepasseerde
nacht is ons een schaep uyt den stal genomen worden".
Machiel bedenkt zich geen moment en vergezelt zijn moeder
naar zijn oudershuis. Daar aangekomen vindt hij in de
nabijheid van de schaapstal voetstappen in de verse
sneeuw. Machiel volgt het voetspoor. Het loopt over het
Broek in de richting van Oost. Aan de Zeep gekomen, ziet
hij dat "dyen, die daer voor hem gepasseert is, hadde
gehadt eenen stock met eenen ijseren off staelen peel
vermits hij denselven in den gront gedrongen hadde om
over de Seepe te comen". Verder constateert Machiel dat
"onder op d'aerde nogh een weynigh schaepswolle is
hangende op den sneeuw alwaer den stock in d'aerde off
sneeuw gepenetreerd hadde". Zijn weg richting Oost
vervolgend vindt hij nabij Maarland "nogh soo dick als
een duym schaepswolle". Een stuk verder kruisen andere

voetsporen de voetstappen die Machiel volgt en het blijkt
vrijwel onmogelijk deze van elkaar te onderscheiden. Er
zit voor Machiel niets anders op dan terug te keren naar
Gronsveld.
Intussen heeft ook Hubert, broer van Machiel en Claes,
niet stilgezeten. Als Gerard Cremers hem vertelt van de
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diefstal van het schaap, vertrekt Hubert onmiddellijk
naar Maastricht om aldaar bij de opkopers van huiden
("velbereijders") te informeren "off het vel van sulcken
haemel aldaer niet soude vercocht sijn". Hij is er zeker
van dat hij het vel gemakkelijk zal herkenen "vermits den
haemel in beijde d'ooren geteekent was, welcke teekens
Hubert seer wel bekent zijn".
Hubert heeft bij zijn speurtocht al gauw succes. In Wijck
aangekomen, vindt hij bij de derde "velbereijderse" waar
hij informeert, het vel van de hamel terug. De vrouw, die
net bezig is met het reinigen van een aantal huiden, zegt
dat zij het vel luttele minuten geleden gekocht heeft van
ty eene lange vrouwspersoone" voor een bedrag van "vijff
schellingen". Als hij de vrouw vertelt dat het schaap de
afgelopen nacht gestolen is en dat hij nu probeert de
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dief op te sporen, gaat zij ermee akkoord dat Hubert het
vel tegen hetzelfde bedrag terugkoopt. Aan het zoontje
van de "velbereijderse", dat zijn moeder aan het helpen
is, vraagt Hubert of hij degene, die het vel verkocht
heeft, nog zou herkennen. "Jae, seer wel", antwoordt de
jongen, waarop Hubert zegt: "Ick zal u een stuiver voor u
moeyte geven als gij wilt met mij gaen die persoone
soecken." Dat wil de jongen graag en hij gaat met Hubert
mee.

Hun zoektocht leidt door de straten van Wijk. Als zij in
de nabijheid van de Wijckerpoort zijn gekomen, zegt het
zoontje van de "velbereijderse" plots tegen Hubert:
"Daer, aen dien appelkreem, staet de vrouwspersoone die
het vel vercocht." Hubert stapt op de aangewezen persoon
toe. Dan ziet hij dat het Agatha is, dochter van Hubert
Reijnders, woonachtig in Oost. Verschrikt kijkt zij op
wanneer Hubert haar vraagt: "Agatha, wat voor een vel
hebt gij in dat huijs vercocht?" De vrouw herstelt echter
snel van de schrik en zegt: "Waarvoor ziet gij mij aen?"
Hubert: "Ick sien U aen voor degene die gij sijt. Dat
vel, dat gij daer vercocht hebt, dat selve is ons desen
nacht met het schaep uijt onsen stal gestoolen."
Agatha, wetende dat het uiten van een beschuldiging aan
haar adres een ding is, maar het aantonen daarvan een
ander, snauwt Hubert toe: "Ick heb geen vel vercocht.
Houwt de maul off ick houw dich met een handt daarin." Nu
heeft zij buiten het zoontje van de "velbereijderse"
gerekend. Hubert, die begrijpt dat voortzetting van de
ondervraging zoals tot nu toe, geen nut heeft, besluit
zijn troef uit te spelen. Hij richt zich tot de jongen:
"Is dat die vrouw niet die dat vel vercocht heeft?"
Waarop het zoontje antwoordt: "Jae, dat is deselve."
Agatha ziet in dat ze nu niet kan blijven ontkennen en,
berustend in de situatie, zegt ze: "Jae, ick hebb er wel
twee gehad, sij sijn van mijn broeder Peter." Ze stemt
toe om met Hubert en de jongen terug te gaan naar de
"velbereijderse". Deze laatste herkent Agatha oak als de
vrouw die het vel verkocht heeft: "Jae, dat is de selve
persoone." Waarop Agatha zegt: "Jae, ick heb het
vercocht" en, zich richtend tot Hubert: "Koome met mij
naer mijn broeder Peter, die zal het wel met dich
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uijtmaken." Kennelijk is Agatha zich ervan bewust dat zij
zich op deze manier aardig in de nesten gewerkt heeft en
wil zij de zaak nu zo snel mogelijk uit de wereld helpen.
Hubert gaat echter niet op het aanbod in. Hij weet genoeg
en met het vel in zijn bezit keert hij naar Gronsveld
terug.

Thuis gekomen, toont hij het vel aan zijn broer Claes en
aan Gerard Cremers. Beiden herkennen het meteen. Gerard:
"Ick heb het schaep nogh voor twee daeghen in den start
gesmeert." Dat is duidelijk te zien. Als ander
herkenningspunt geldt "dat het voorschreven schaep in
beijde d'ooren geteekent was met een teeken hen seer wel
bekent".

Hubert hoort nu ook dat zijn broer Machiel die ochtend de
voetsporen in de sneeuw vanaf de schaapstal tot nabij
Maarland is gevolgd. Diens bevindingen sluiten mooi aan
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bij hetgeen hijzelf in Wijck vernomen heeft. Het staat
voor hem nu vrijwel vast dat Peter Reijnders de hamel
gestolen heeft. Het zal duidelijk zijn dat Hubert zeer
verheugd is dat zijn speurtocht niet voor niets is
geweest. Door deze beslommeringen is hij echter niet
toegekomen aan zijn dagelijkse arbeid. Daarom helpt hij
eerst Gerard Cremers en zijn broer Claes, die in de
schuur aan het dorsen zijn, alvorens naar Oost te gaan om
Peter Reijnders op te zoeken.
Dat laatste is echter niet meer nodig, want die middag
verschijnt Peter Reijnders "op den mesthoff". Hij stapt
op Hubert toe en zegt: "Ick kome eens hier over het
gerucht dat gij vandagh hebt gehadt met mijn suster tot
Wijck over dat vel. Komt met mij en ick sal U brengen bij
de getuigen die gesien hebben dat ick dat vel gecocht
hebbe." Waarop Hubert antwoordt: "Komt peter, ick ben
tevreden, ick sal met U gaen." Hubert gaat het woonhuis
binnen en komt met het bewuste vel naar buiten: "Siet,
ick moet het vel met nemen opdat de getuijgen hetselve
konnen herkennen."

Vervolgens vertrekken zij richting Rijckholt. Ook Machiel
en Claes gaan mee en volgen op korte afstand. Onderweg
wijst Hubert Peter Reijnders op het feit dat Machiel die
ochtend de voetstappen in de sneeuw gevolgd heeft tot
nabij Maarland en dat diens bevindingen aansluiten bij
hetgeen hijzelf in Wijck vernomen heeft. Hubert: "ben is
mijne opinie op U gevallen, dat gij den voormelden haemel
genoomen soudt hebben." Reijnders houdt echter vol dat
hij het vel gekocht heeft en wel van drie Walen toen hij
vanmorgen "tot Maerlandt op de musschejaeght waere".
Hubert gelooft er niets van. Reijnders spreekt nu over
drie Walen. Had Machiel hem niet duidelijk verteld dat
vanaf de schaapstal slechts een enkel voetspoor richting
Maarland leidde? Hubert vraagt Reijnders om maar alles
eerlijk op te biechten: "Dan sal ick U niet tegen sijn."
Peter Reijnders ziet in dat dit inderdaad het beste is.
Bovendien is Hubert de kwaadste niet en is dit wellicht
het goeie moment om nog tot een schikking te komen.
Impliciet bekent hij dan ook wanneer hij vervolgens aan
Hubert vraagt: "Hoeveel wilt gij voor dat schaepken
hebben?" Hubert: "Peter, 't is een schoon schaep geweest,

36

gij suit seven gulden geven, sonder het vel."
Reijnders wil een dukaat betalen voor het schaap en het
vel. Hubert gaat hiermee akkoord: de diefstal wordt er
ruimschoots door vergoed. Reijnders, die militair is,
belooft dat hij het geld in maart zal toezenden, wanneer
hij in zijn garnizoen is teruggekeerd. Hij voegt eraan
toe dat "hij sijn woort soude houden als een eerlijck
man". Bovendien toont hij zich bereid "sijne silvere
gespels van sijne schoenen" als onderpand te geven.
Inmiddels hebben Machiel en Claes, die op korte afstand
zijn gevolgd, het tweetal bijgehaald. Op de hoogte
gebracht van de stand van zaken, blijft Claes weinig
anders over dan in te stemmen met de getroffen regeling.
Maar tevreden is hij niet "niettemin ben ick mijnen
haemel quijt".
Op aandringen van Reijnders, die blij is dat hij er op
deze manier van afkomt, gaat het viertal vervolgens naar
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de herberg van de weduwe Wijers in Maarland, "alwaer sij
"t saemen twee potten bier gedroncken hebben die
voorschreven Reijnders heeft betaelt".
Peter Reijnders is daarna ook mee teruggegaan naar
Gronsveld. Voor de boerderij van de weduwe
Schrijnemaekers vraagt Reijnders aan de drie broers om
verder te zwijgen over de gebeurtenissen van die dag. Dat
beloven zij. Hubert: "Houdt gij Uw woort, wij sullen het
onse houden."
Deze afspraak zou echter weinig nut blijken te hebben.
Reijnders, die na van de broers afscheid genomen te
hebben het dorp ingaat, keert tegen de avond naar de
boerderij van de familie Schrijnemaekers terug. "God doem
mij, het gerucht is door het gansch dorp van dat vel",
zegt Reijnders tegen Claes en Hubert, die zich net op dat
moment naar het woonhuis begeven voor het avondeten.
Hubert antwoordt dat hij niets anders verwacht had,
vermits veele luijden daarvan hadden gehoort tot

Maastricht".

Wijckerpoort (foto Harry Paping),

Na nogmaals aan de beide broers beloofd te hebben dat hij
het verschuldigde geld zo gauw mogelijk zal sturen, slaat
Reijnders hun uitnodiging niet af om op het avondeten te
blijven.

Zo eindigt de diefstal van een schaap en de opsporing van
de dader op een nogal ongewone wijze en kent de
gebeurtenis een goede afloop. Gelet daarop en op de door
Reijnders en de broers Schrijnemaekers getroffen
schikking (het gestolen schaap zou worden terugbetaald),
komt het ons vreemd voor dat deze zaak 8 dagen later, op
9 februari 1758, tot een proces voor de Schepenbank van
het graafschap Gronsveld zou leiden. Hoewel Reijnders dat
toendertijd niet zo leuk zal hebben gevonden, kunnen wij
nu, anno 1987, spreken van een geluk bij een ongeluk,
want anders zou deze gebeurtenis nooit zijn opgetekend en
voor het nageslacht bewaard zijn gebleven.
Overigens is ons niet bekend hoe de behandeling van de
diefstal voor de Schepenbank is afgelopen. Daarvoor
ontbreken in de bewaard gebleven processtukken de
benodigde gegevens.

Piet Daemen

Bron: Rijksarchief Limburg
Schepenbank Gronsveld
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'n Hiel dryngend verzeuk

Op 26 april 1858 werd het "Vrijwillig Brandweergezelschap
van Gronsveld" opgericht. Zie daarover Grueles 1 (1981)
5, p. 168-174 en 2 (1982) 1, P. 37-43. Naar alle
waarschijnlijkheid kocht men toen de thans nog bestaande
brandspuit van de gemeente Maastricht. Deze deed ruim 70
jaar dienst in Gronsveld maar werd vanwege allerlei
mankementen in 1931 afgedankt. In het kasteel van
Gronsveld heeft hij lange tijd een onderkomen gevonden,
maar desondanks werd zijn toestand alsmaar miserabeler.

De geheel gerestaureerde brandweerwagen.
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De beer P. Gadiot benaderde de sectie streekmuseum met
het verzoek de brandweerwagen van de ondergang te redden.
Dat gebeurde en momenteel verkeert hij weer in prima
staat. Op de tentoonstelling tijdens de Bronkdagen van
1982 werden er talrijke demonstraties mee gegeven. Degene
die vandaag de dag de prachtige wagen nog eens wil
bekijken, kan terecht in de Openbare Bibliotheek, zijn
tegenwoordige verblijfplaats.

Van de heer Gadiot ontvingen we nog talrijke andere
voorwerpen van allerlei aard. Ze zijn opgeborgen in de

opslagruimte van het streekmuseum. De verdere inventaris
van het streekmuseum is zeer divers. Er staat een
wanmolen die alleen een poetsbeurt nodig heeft en daarna
als fonkelnieuw in de weekaanbieding zou kunnen. Een oude
kruiwagen ziet er op het eerste gezicht goed uit, maar
een van de steunpoten is helaas verrot. Een weegschaal
heeft zijn beste tijd gehad, een grondige restauratie is
noodzakelijk. Maar dat geldt niet alleen voor de
weegschaal, vele andere voorwerpen wachten ook op een

opknapbeurt.

Sinds enige tijd wordt er hard gewerkt aan een oude
oogstwagen, maar de sectie kampt met een groot probleem.
We hebben te weinig mensen die er actief bij betrokken
zijn. Het zeer intensieve en tijdrovende werk komt
hoofdzakelijk neer op enkelen. Daarom dit "hiel dryngend
verzeuk": bent u geinteresseerd in oude ambachten, kom
ons dan helpen. In de werkplaats van het streekmuseum
brandt de kachel, er is stromend water, een toilet,
gereedschap, elektrisch licht, er staat een gemakkelijke
stoel, er is bier en er kan koffie gezet worden. Alles is
aanwezig, behalve genoeg medewerkers.

Neem a.u.b. contact op met een van de volgende personen:
Frans Huits, tel 1683
John v.d. Weerdt, tel. 2667

Wij rekenen op u 1!!
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Welk voorwerp is er afgebeeld op de tweede foto? Vroeger
werd het veel gebruikt en er bestonden allerlei variaties
in uitvoeringen. Als u denkt te weten waarvoor het
diende, bel dan nummer 2667. Uit de goede oplossingen
wordt een winnaar geloot. Die krijgt van Grueles een
verrassing die bij het voorwerp hoort.

Sectie Streekmuseum

\ 1 Archeologie
Een eeuw Grand Atelier

Dit jaar is het een eeuw geleden dat de Belgische
archeoloog Marcel de Puydt het "Grand Atelier" - een
grote werkplaats uit de Steentijd - ontdekte in het
Savelsbos. Voor de sectie archeologie is dit een reden om
u wat meer over de ontdekking van het prehistorische
mijnencomplex van Rijckholt/St.-Geertruid te vertellen.

De ontdekking van de prehistorische vuursteenindustrie
van Rijckholt/St.-Geertruid geschiedde op een manier die
we wel bijzonder mogen noemen. In 1881 was de Belgische
archeoloog Marcel de Puydt met de trein op weg van Vise
naar Maastricht. Ter hoogte van Rijckholt merkte De Puydt
op dat het landschap van de oostelijke Maasdalwand een
grote gelijkenis vertoonde met dat van prehistorische
vindplaatsen bij o.a. Hastedon, Marche-les-Dames en
Lairbois in Belgie. De Puydt besloot dan ook de
oostelijke Maasdalwand eens nader te onderzoeken. Volgens
de oudheidkundigen Hamal-Nandrin en Servais begon zijn
hart bij het bestijgen van de helling van emotie sneller
te kloppen "...want hij stootte met zijn voeten overal
tegen onbewerkte brokken silex gemengd met afval dat
onmiskenbaar de sporen droeg van mensenhanden". Zijn hart
zal waarschijnlijk nog veel sneller zijn gaan kloppen
toen hij een aantal jaren later, in 1887, "...ronddolend
tussen het struikgewas bij een grote werkplaats uit de
Steentijd aankwam en dit onvergetelijke schouwspel van
dinsen die gedurende duizenden jaren ongeschonden waren
gebleven met ontzag aanschouwde".
Dit grote atelier - De Puydt had al andere kleine
werkplaatsen ontdekt - had een lengte van 54 meter en een
breedte van 37 meter. De bodem ervan was met artefacten
in diverse stadia van bewerking alsmede met veel
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produktie-afval bedekt. De laag had een dikte van 1 tot
11 meter. Het onderzoek van Marcel de Puydt, later ,samen
met Max Lohest en anderen, werd voortgezet tot 1914\. Jean
Servais, die conservator was aan het Musee
Archeologique Liegeois, begon met zijn medewerkers
het prehistorische mijngebied van Rijckholt/St.-Geertruid
in 1898 te onderzoeken. Hij bleef hier, met een
onderbreking tijdens de Eerste Wereldoorlog, tot 1923
werkzaam.
Van Nederlandse zijde was er sinds de ontdekking in 1881
nog maar weinig belangstelling getoond. De enigen die
echt medewerking verleenden, waren graaf Rene de
Geloes, eigenaar van het terrein, Casimir Ubachs, geoloog
en professor Eugene Dubois, ontdekker van de Java-mens.
Alle drie waren ze afkomstig uit Limburg.
De man wiens naam wel altijd in een adem met het
mijncomplex genoemd zal blijven worden, is de Belgische
professor Joseph Hamal-Nandrin. Hij verscheen voor het
eerst op de vindplaats in 1903 en zette zijn onderzoek
hier voort tot 1953. Jean Rompelberg uit Rijckholt, zoon
van de boswachter, was voor wat het toezicht betreft,

zijn rechterhand.
Een vrouw uit Rijckholt herinnert zich nog dat haar vader
dikwijls wakker werd als Hamal-Nandrin zich met zijn
medewerkers, waaronder Jean Rompelberg, in alle vroefte
naar het opgravingsterrein begaf. De professor was
volgens haar namelijk hardhorend en de gesprekken werden
dus op luide toon gevoerd. De Rijckholtenaar vertelde
zijn dochter dan altijd dat "de Belg weer naar het bos
was". De vrouw van Jean Rompelberg was op dat moment
waarschijnlijk al bezig met het opeten van een der wafels
die de professor meestal meebracht.
Het is Hamal-Nandrin geweest die in 1910 de eerste
mijnschachten en in 1914 de eerste mijngangen ontdekte in
de nabij het Grand Atelier gelegen Schone Grubbe. Van
Nederlandse zijde werd de zaak toen nog altijd niet
serieus genomen omdat men de prehistorische ouderdom van
de vuursteenindustrie sterk in twijfel trok.
Op 27 april 1923 ontdekte het team van Hamal-Nandrin in
de Schone Grubbe menselijke beenderen: een fragment van
de onderkaak, een schedel en drie stukken dijbeen. De
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schedel en het dijbeen bleken afkomstig van een vrouw van
tussen de 20 en 25 jaar. Men dateerde de schedel op
ongeveer 3500 jaar voor Christus. Het is deze schedel
geweest die - zoals meestal wel het geval is met
"doodskoppen" - veel inwoners van Rijckholt ten zeerste
interesseerde. De eerder genoemde vrouw - die om

Paters Dominicanen bii het begin van de Schone Grubbe, op weg naar het Grand

Atelier.

45



persoonlijke redenen niet met naam genoemd wil worden -
vertelde me hierover dat een van de Belgen bij eerq
Rijckholtse kruidenier een kistje ging halen. Enige uren
later zag men hem, samen nu met anderen, uit het bos
terug komen met het kistje waarin de schedel lag, die nog
voor een deel met aarde bedekt was.
Het eerste systematische proefonderzoek van Nederlandse
zijde, begon pas in 1923 onder leiding van prof. Van
Giffen en dr. Van der Sleen. Bij dit onderzoek werd aan
de rand van het Grand Atelier een uitgebreid
mijngangenstelsel ontdekt. Een nauwkeurig onderzoek van
het gebied zat er echter nog niet in; hun activiteiten
werden weer overgenomen door Hamal-Nandrin.
In 1929 verscheen er een nieuwe groep onderzoekers: de in
Rijckholt verblijvende Franse paters Dominicanen. Hun
opgravingen vonden zowel plaats in de Schone Grubbe als
bij het Grand Atelier. Dat hun werk niet altijd zonder
risico was, blijkt uit hetgeen de Dominicaner pater
Joskin me vertelde. Op een bepaalde dag was namelijk een
van de paters aan het werk in een van de schachten.
Plotseling voelde hij een dreigend gevaar en verliet de
schacht. Direct hierna stortte die in.
De Franse paters zetten hun werk voort tot in 1932; het
jaar waarin ze naar Frankrijk terugkeerden.
Vanuit eigen land kwam weer meer interesse in het
voorjaar van 1964, toen professor Waterbolk zijn
onderzoek begon op het plateau aan de rand van het bos.
Tot ondergronds onderzoek is Waterbolk echter niet
gekomen. Hij ondernam daartoe wel een poging, maar die
mislukte door instortingen. Dat na het onderzoek van

Waterbolk de oudheidkundige activieiten ophielden, kan
niet gezegd worden. Nog datzelfde jaar werd vanuit de
Nederlandse Geologische Vereniging een werkgroep gevormd
met als doel de voortzetting van het onderzoek. Het is
deze werkgroep geweest, die door middel van een
ondergronds aangelegde onderzoekgalerij ongeveer 3000
vierkante meter van de prehistorische mijnwerken grondig
onderzocht. Hun onderzoek werd tenslotte afgerond met de
conservering van de opgraving. Niet lang hierna, op 26
mei 1979, opende staatssecretaris Wallis de Vries van het
toenmalige ministerie van CRM de onderzoekgalerij door
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met een vuurstenen mes het lint door te snijden.

Jan Weertz

Geraadpleegde literatuur:

Frans, H.G. Engelen. Der vorhistorische
Feuersteinbergbau in den Niederlanden und sein Einflusz
auf die Kulturgeschichte. Geologie, Jahrgang 20 (1971)
Heft 4/5. Akademie-Verlag, Berlin.
Joseph Hamal-Nandrin et Jean Servais. La station

Neolithique de Sainte-Gertrude.
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