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Bij de voorpagina

Na de komst van de Fran sen in 1794 werd het vervallen kasteel van
Gronsveld, dat at tientallen jaren leeg stond, door de inwoners van
Gronsveld voor een groot deel gesloopt.
De materialen gebruikten ze voor de bouw van huizen, schuren en stallen.
En materialen waren er genoeg. Het oude kasteel was namelijk vier keer zo
groot als het huidige.
De poort van het huis Rijksweg 73 is versierd met een tweetal fraai bekapte
hardstenen kapitelen die hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van de
voormalige burcht. Deze kapitelen zijn z.g. compositiekapitelen: ze zijn
een vermenging van de lonische en Corinthische stijl. Ook het hoofdaltaar
in de kerk van Gronsveld vvordt met soortgelijke kapitelen bekroond.
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Voorwoord red actie

Laten we maar eens beginnen met vast te stellen dat deze zomer wel eens de
zomer van de eeuw zou kunnen zijn (geweest). Op het moment dat ik dit
voorwoord schrijf hebben we nog wet niet het rekord aantal zomerse dagen
(25 graden en hoger), maar de maand (september) is nog niet om.

Een totale zonsverduistering is natuurlijk jets totaal anders dan een niet totale
zonsverduistering. Degenen die in het eclips-gebied geweest zijn (waaronder
ikzelf natuurlijk), zullen dit beamen, anderen waarschijnlijk nog steeds niet.
Er is nog hoop. Het volgend jaar kunnen zij naar Angola of Madagascar, in
2006 naar Turkije.

Ons tijdschrift trekt zich van verduisteringen niets aan, zelfs niet van mooie
zomers. Het nummer staat weer vol met boeiende artikelen en veel oude,
oudere, nieuwere en nieuwe foto's.

Hebt u een zoontje of dochtertje dat op 9 - 9 -99 9 jaar is geworden?
Er bestaat een wereldwijde vereniging van deze huidige 9-jarigen.
Alsnog proficiat.

Veel lees- en kijkplezier, ook zonder eclips-bril.

De redaktie
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De geboerte

"Oei-oei!", deenk 't hoes, "die goen mich pyng doen, ich weit 't zieker. Die
manslfii hebbe groete hemer bie zich. Die waore gister ouch al hie en
doUw hebbe ze de sjaolbenk losgesjraf en de borde van de mor
aofgehaold."
't Hoes kryt geliek. 't Kciirnp oonder de ddoverende sleg van de hemer die
groete loeker hofiwe ien de 'nor. 't Veult zich doedkraank. De groete
zjwerte tek van de perebofim zjwiepe ien de naojaorssjtuerm tienge de
roete op. 't Glaos versjpleentert en mak depe kretse in de vloere. 't Hoes
bloojt. 't Sjoevert zich van de kaw en de pyng en es 't daan ouch nog
begat te vrere en te sjnieje krup 't get ienein van d'n eilend. 't Het zich
nog noets zoe mizzeraobel geveuld. 't BuOk dikke rengedroppele die doer
de loeker nao binne siepele.
Wie 't nao e paor daog eindelik oetsjejde met sjnieje kaome de manslui
truk. Ze zatte noUw glaos ien de veenstere, laachte nofiw panne op 't daok
en sjnuide de tek van de perebofim.
"Aoh!" zochden 't hoes, "dat deit mich good." En 't gofing al get rechter
sjtoen. Benne woerte noilw mör opgetrokke, de plefofings woerte gewit en
de vloere opgesjoord. 't Hoes kreg 't get wermer en 't veel ien 'nnen depe,
gezonne sjlaop.
E paor daog laoter woert 't wakker van de sjtelte.
't Heel z'n °lige nog effekes tofiw en 't loesterde... claw doeg 't ze
vuurzichtig oepe, loorde verwoonderd Om zich heen, rammelde 'ns met de
mor en 't huurde dat de baalke kentent kraogdkde. "Ich gelUif," zaag 't hidl
sjtellekes, "tot ich mich get beter begen te veule. Volgens mich begen ich
te geneze."
Laansem kreg 't hoes weer belangsjtelling vuur de dinger am zich heen. 't
Zaag, nog get zjwaok, goojendaog tienge de perebotim en de profimebotim
en wie mie 't nao zich zelf loorde wie blyjer of 't woerd. 't Straolde ekeren
daog get mie en wie 't gaans biekoeme waor van dy zjwoer operaotie
proongkde 't wie 'ne piepel.
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Op 'nnen daog kaome liii 't hoes ien. 'nne Maan en 'n vrofiw. Ze loorden
ies oonder roond, gofinge claw d'n trap op en beloorde zich boeve aal. 't
Hoes heel z'nnen aosem ien ze gofinge toch fleet weer obbenofits...
Meh daan hoert 't de lUi laachte. De vroUw sjproUng 'ns op en neer op de
vloer van de groetste kaomer, de maan vref uilver de mor, saome
rammelde ze aon de leun van d'n trap, doege de roete oepen en touw,
knigkde nao em n en puunde zich. 't Hoes woerd get besjemp devaan.
Laoter op d'n da.og kaome de lUi truk met nog 'nnen aandere mens. Dao
woerd drok geklassjeneerd. 't Hoes sjpitsde z'n oere want 't woilw niks
misse van wat dao gezaag woerd. Wie de Ifil vort waore beg& 't weer te
kraoke van plezeer. 't BQigde zich get vuurutiver nao de perebam en
zaag: "Heb ste 't noiiws gehuurd?"
"Nei," knoeterde de perebotim, "wie mOt ich noe get gehuurd hebbe? Ich
heb de gaansen tied boete gesjtaande."
"Dao koeme hie nollw lui woene. Gewoen lui!"
"Wat bedoels te met gewoen lui? Able lui zien toch gewoen Mir
"Nei," zaag 't hoes, Meet alle lüi zien 't zelfde. Bairn zien toch ouch fleet
allemaol 't zelfde."
De perebotim loorde 'ns nao de prournebofim en claw weer nao zichzelf.
Met tiengezeen gaof her 't hoes geliek, meh her waor noe toch waol
noUwsj ierig woerde en her droUng bie 't hoes drop aon Om wyjer te
vertelle.
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" Loor," zaag 't hoes, "dao koeme hie noe 'nne maan en 'n vraw woene,
met keender. Veer keender. Dat es weer 'ns get aanders es van dy bejende
paoters, of zoe, wie de leste jaore, van die sjriewende sjaoljofinges dy met
de deure goejde zoedat hun gesjpaan kraogkde dat 't pyng doeg. Of, es ze
met lion allemaol tegeliek d'n trap op en aof vegde en zich geine d'r drok
ufiver magkde of de treje dat geweld waol koste hawe, of..."
"Jao, jao," sjodddelde de pereboam oongedoldig, "dy verhaole ken ich
oonderhaand waol, gaank noe mer gewoen doer."
't Hoes doeg mer es of 't de perebotim neet hoert en 't zaag gaans kentent:
"Nei jofing, noe kry ich 'n ech hoeshawe oonder mien daok." En 't gang
gruutsj rechop stjoen.
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De perebam bQigde zich gaw nao de procimeboUm want ouch de sjtoling
te sjoddele van noUNVsjierigheid. Wie her 't noUws aon de proUmeboom
vertelde sjpraoke ze zich met hun twieje aof dat ze nog sjoender
goen bleuje Om nog mie fruet te goen di-doge es aander jaore. Ze sjtaoke
hun tek wied oet nao d'n hiemel want zie veulde zich noe ouch belangriek.
Ejndelik waor d'n daog dan dao dat de noilw lUi kaome. 't Hoes en de twie
bOim hawwe van d'n aambras koelik 'n oCig taw gedoen.
Huur, dao waor 'nnen hotip leve ien de sjtraot. Oonder aon d'n trap sjtopde
e perd met 'n ker. E paor manslui begOste de hoeg opgelaoje ker leg te
maoke, sjlepde de sjpolle de tien groete trej vuur 't hoes op en zatte ze
vuur 't hoes oonder de pereboUm. Boeten aosem rosde ze zich e mensje en
pagkde zich 'nne sjlOk koffie oet hon muet. Lang bleve ze neet sjtoen want
't waor valste kaad. Ze sjpyde zich ien hon han en braachte aal ien.
Laoter kaome de maan en de vrofiw met koffers en kelbasse. 's Aoves, wie

aal op z'n plaots sjtaing, kaome de keender.

't Hoes genoet. 't Genoet van de keenderzaank. 't Genoet van de rutik wie
de vroUw 't ete koegkde. Meh 't genoet nog mie van de ruiik es de maan
aon 't bakke waor. Groete toerte, soms dry opein, lekker vlaoje, meh 't
genoet vuuraal van de rutik van viesgebakke sjpikkelaosie. 't Hoes pagkde
de rutik op en daiden 'm oonder de baalke van de zolder, ien de mor ater
d'n tepiet en len de vloere oonder de linoleum. Zoe zorgde 't devuur dat
ruük altied ien 't hoes blef.
E paor weke laoter, op 'nne kawwe weenteraovend hang 'n vrem
sjpanning len 't hoes. 'tine Vremde maan en 'n vrow met lang klyjer aon
en 'n kap op heure kop, lepe ien en oet. De keender waore wegbraach.
"Vremp," daag 't hoes, "ekerein es op de sjlaopkaomer." 't Loorde nao de

geziehte van de Ru en 't zaog de gesjpanne blydsjap, de bezOrgheid en de

pyng devanaof sjtraole. Get van die vrem sjpanning trok ien 't hoes. 't
Gang sjtief rechop sjtoen. De perebotim vroog of soms get waor en 't
hoes vertelde van de vrem meneer van doen van de lUi benne. De

perebotim vertelden 't aon de proilmeboum en ouch zie goUnge sjtief

rechop sjtoen.
lenens hoert 't e vremp geluid. 't Versjrigkde zich e bitsje. Neet tot 't noe

zoe 'n akelig geluid waor, dat neet, meh doer dat geluid braok de
sjpanning en daan kens te dich ouch versjrikke. De vroaw ien lang klyjer
kaom de sjlaopkaomer oet en sjlepde vanoet de kuiike met ketele werm
waoter. De maan van 't hoes leet de vremde maan oet. len 't dargesjpaan
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gaove ze zich '11 haand. Ze laachde. Noe woerd It hoes toch waol hiel erg
nawsjierig. Hiel vuurzichtig, zoonder ouch mer get leve te maoke,
loorden 't de sjlaopkaomer ien en dao zaog 't get dat 't nog noets geziOn
haw.
E hiel klejn kenneke. Gaans noilw!
'n Lichte sjoevering gang doer 't hoes.
't Loorde 'rifle gaansen tied nao 't kenneke en 't waor zjus of 't klejnt dit
voelt want 't doeg z'n iligskes oepe. Groete broiljn otige loorden 't aon en
't laachde. 't Hoes kreg 't gaans warm devan. Traone sjprofingen 'm ien z'n
age. Gelokkig sjniede 't boete zoedat geinen 't zaog. 't Sjligkde e Nor
kier en 't zochde 'ns hiel deep. Dam zaag 't tiengen 't keend; "Welkom,
nouw, klejn kenneke. Ich zal dich hiel good besjerme. Ich zal tienge de
deure zegke dat ze good motte oetlore dat dyng vingerkes dao fleet tosje
maoge koeme. Ich zal tiengen d'n trap zegke dat 'r dich noets maog laote
valle. Ich zal tienge de perebourn en de prameboiim zegke dat ze hun tek
altied ien de gooj richting motte sjteke es dich len hon geis klomme en ich
zal tienge de groeten trap de nao de sjtraot geit zegke dat her good mot
oetlore es dich de sjtraot opvegs. En ich gef dich de milk van de
spikkelaosie, de ich bewaord heb ien de baalke, de 'nor en de vloere. Ich
zal zorge dat ste hie vylig bis."

't Hoes het zich aon zie woerd gehawe. lch heb mich noets zoe vylig
geveuld.

Maria Scheres
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Natuur

De "Koenwoiif" (goede tijden, slechte tijden)

De "Koenwoiif" (Cricetus, cricetus), korenwolf, veldhamster of wilde
hamster genaamd, haalde de laatste maanden bijna dagelijks de landelijke
pers. De koenwouf werd met uitsterven bedreigd, de noodklok werd geluid
en zelfs cabaretier Hans Dorrestijn kwam naar Heer om mee te doen aan
een hamsterwake.
Abs we de vereniging Das & Boom moeten geloven, kan "Koenwoilf" wel
nit de Groeselder Diksjener worden geschrapt. Immers, de laatste drie nog
in het wild levende wilde hamsters, werden gevangen om via een fok-
programma te trachten de soort van de definitieve ondergang te redden.
Redenen om jets meer vertellen over dit prachtige knaagdier.

"De "koenwour bij de ingang van zijn burcht.
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De wi kle hamster is even groot als een cavia en heeft een oranjebruine
yacht. Aileen op zijn kop, hals en nek zitten witte vlekken. Verder heft
hij een opvallende zwarte buikvacht (zie tekening en foto).
In Nederland komt de hamster alleen in Zuid- en Midden-Limburg voor.
Dit heeft alles te maken met de aanwezigheid van lossgronden in deze
contreien. De stevige lossgrond blijkt ideaal voor het bouwen van onder-
aardse hamsterburchten die doorgaans 40 tot 50 centimeter onder het
maaiveld liggen.
Hamsters lijken ware kluizenaars, maar tijdens de bronst duldt het vrouwtje
voor korte tijd de aanwezigheid van het mannetje in haar territorium. Voor
de rest van het jaar leven de mannetjes en vrouwtjes ieder in hun eigen
burcht.
"Hamsteren" komt van "hamster". Wellicht bestaat een soortgelijk

verband tussen "wouve"(= geld bij elkaar schrapen) en "koenwoiir. In zijn
wangzakken versleept de hamster gedurende de nazomer vijf tot zeven kilo
graan naar zijn voorraadkamers in de burcht. Vroeger werd de graanoogst
niet meteen naar de boerderij gehaald. Veelal werden in het veld z.g.
korenmijten ("vrochtemiete") gemaakt die nog maanden op het veld
stonden. De hamsters maakten na de oogst een nieuwe pijp, precies onder
zo'n korenmijt, zodat ze ongestoord hun buil< konden volvreten en de
voorraadkamer vullen. Als hij voldoende voorraad heeft, sluit de hamster
de burcht en begint aan zijn winterslaap die tot mei van het volgende jaar
zal duren. Deze slaapkoppen staan alleen op om van hun voedselvoorraad
te snoepen.

Onze voorouders zouden zich het uitsterven van de wilde hamster In
Limburg niet kunnen voorstellen. Bovendien zouden ze het nog toejuichen
ook. Zij zagen de korenwolf als een natuurlijke vijand die de graanoogst
grote schade kon toebrengen. In vroeger tijden werden de hamsters dan
ook fel door de boeren bejaagd. De spreuk: hebs te `nne koenwouf ien de
sjtok, daan kos 't dich e vaot vrochte" spreekt dan ook voor zich. Even
terug in de tijd.
Voor 1880 schonk men aan de wilde hamster weinig aandacht. In de jaren
daarna zou dit drastisch veranderen. Door betere landbouwmethoden kreeg
de korenwolf de kans zich explosief te vermeerderen. Het betere zaaigoed
en een effectieve bemesting brachten een hogere en meer gevarieerde
graanopbrengst.
In sommige jaren was er zelfs sprake van een hamsterplaag. De voormalige
gemeente Rijckholt had er in de jaren 1880, 1883 en 1885 ook veel last
van.
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Deze plagen waren voor de Zuid-Limburgse gemeenten reden om premies
uit te loven voor ingeleverde, dode hamsters. De hoogte van de premie
varieerde van 10 cent voor een jong tot 40 cent voor een volwassen
exemplaar.
Zo blijkt uit een "bevelschrift van betaling" (zie afbeelding) dat op 11

november 1889 aan de veldwachter van de gemeente Amby f 126,60 werd
uitbetaald voor het inleveren van 483 jonge en 75 volwassen wilde
hamsters.
In de gemeente Margraten werd in het jaar 1879 becijferd dat per gezin
door de hamsters 12 gulden schade was geleden.
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Bevelschrift tot betaling

N iet al leen in Limburg maar ook in andere Europese gebieden had men last
van hamsters. In Belgie werden in 1910 nog 36.944 wilde hamsters
gedood. Bij gemeenten in het vooroorlogse Duitsland waren vangsten van
10.000 hamsters niet zeldzaam.
Dit waren dus, zullen we maar zeggen, de goede tijden

Nu, op het einde van deze eeuw, spant de vereniging Das & Boom een kort
geding aan tegen de minister van Landbouw, Natuurbeheer en V isserij om
hem te dwingen maatregelen te netnen de laatste wilde hamsters te redden..
De Vereniging vindt dat Nederland op grond van Europese regelgeving
verplicht is om de hamsters in hun leefgebied te beschermen. Das & Boom
wildaartoe de, volgens hen, laatste drie hamsters vangen en fokken.
Dan is er nog de Hamsterwerkgroep Limburg die ook de belabberde
situatie van de hamster inziet maar die het bestand op grond van eigen
inventarisaties nog op 100 exemplaren of meer schat. Deze vereniging
heeft op haar beurt een kort geding aangespannen om de aan Das & Boom
verleende vang/fokvergunning op te schorten. Uiteindelijk is Das & Boom
in het ongelijk gesteld.

De teloorgang van de hamster komt niet onverwacht. Diverse onderzoeken
wezen al uit dat de wilde hamster steeds zeldzamer werd.. De voornaamste
oorzaken zijn de monocultuur (een gewas op een groot oppervlak), het
mechanisch oogsten en het snel binnenhalen, de overmatige bemesting en
de versnippering van ons heuvellandschap door de aanleg van wegen.
Om de hamster te beschermen is door de provincie Limburg en de Dienst
Landelijk Gebied (DLG) sedert 1995 het zogenaamde "Ruime-Jas-project"
uitgevoerd. Dit project houdt in dat de provincie, binnen een bepaald
beschermingsgebied, met de boeren hamstervriendelijke beheerovereen-
komsten afsluit.
De boeren verplichten zich om eens in de twee jaar graan te verbouwen op
de aangewezen percelen. Verder mag er Met dieper dan 40 centimeter
worden geploegd, het land mag Met worden bemest en het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
1J iteraard ontvangen deze boeren een provinciale subsidie ter compensatie
van de lagere landbouwopbrengsten.
Ook de Vereniging Natuurmonumenten heeft zich in de strijd geworpen.
Zij voert een reddingsactie door percelen met en rondom hamsterburchten
aan te kopen.
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Jeanne dr Arc College
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Pim van de Weerdt
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Aanwezige burchten in gedeelte beschermingsgebied -

De provincie Limburg en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij hebben in augustus van dit jaar f .100.000,- ter beschikking gesteld
om door middel van een grondige inventarisatie duidelijk te maken hoeveel
bewoonde hamsterburchten nog in Zuid-Limburg voorkomen. Deze
inventarisatie moet de basis vormen voor het toekomstig beleid dat er op
gericht moet zijn de korenwolf voor Limburg te behouden.
Laten we hopen dat de "koenwouf' zich zal handhaven en dat de
verenigingen die zich inzetten voor het natuurbehoud in de toekomst
samenwerken in plaats van elkaar tegen te werken.

Nandus en Aleida Lacroix

Alphonsine Lacroix Ouffroilw Lekroo)
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Wijnandus Hubertus Lacroix werd geboren op 6 februari 1865 te
Gronsveld. Zijn wieg stond in het huis, titans Rijksweg 60, waar de familie
Lacroix al vele generaties woont.
Nandus van Lekroo, zoals hij in het dorp genoemd werd, was de jongste uit
een gezin van zes kinderen. Zijn ouders waren Hendricus Hubertus
Lacroix, eveneens in dit huis geboren, en Maria Hubertina Kruijen,
afkomstig van St-Pieter. De sluitsteen boven de poort van het huis
vermeldt het jaartal 1837 en de initialen HL (Hendricus Lacroix.).
LJ it overlevering is bekend dat het huidige woonhuis in vroeger tijden geen
vensters had aan de straatzijde. Bovendien heeft in vorige eeuwen tussen
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Hendrik Lacroix (1822-1899), de vader van Nandus

Maria Hubertina Lacroix-Kruyen (1821-1902), de moeder van
Nandus.

de voorgevel en de straat nog een gebouw gestaan. Dit valt af te leiden uit
de mergelfunderingen die zich onder de grond in de voortuin bevinden.
Vader Hendricus was landbouwer. Zoals gebruikelijk in die jaren had de
boerderij het karakter van een gemengd bedrijf: paarden, koeien en
varkens, en daarnaast ook fruit en diverse gewassen.
Hier groeide Nandus op. Na de lagere school ging hij bij zijn vader op het
bedrijf werken. In de avonduren verdiepte hij zich in de kennis van fruit-
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Nandus en Aleida, 20 oktober 1908

gewassen en bijenteelt.
Het was rond deze tijd dat in Klein Genhout (bij Beek) Nandus'
toekomstige echtgenote het levenslicht zag. Maria Hubertina Aleida van
Houdt werd geboren op 28 september 1878 op de molen van Klein
Genhout. Ze was de dochter van Hubert van Houdt en Alphonsina
Bemelmans. Hubert was van beroep molenaar. In 1880 kocht hij de molen
van Gronsveld. Aleida, toen twee jaar oud, verhuisde met haar ouders naar
de Molenweg.
Vanuit de verre omtrek kwamen de boeren naar de molen om hun graan te
laten malen. Daarbij merkten ze op dat Hubert niet zomaar een molenaar
was. Lilt alles bleek dat hij een ontwikkeld mens was. Zo stond Hubert al
snel bekend als de molenaar die altijd zat te lezen als hij aan het malen
was. Vooral de boeken van Charles Dickens waren bij Hubert favoriet.
Naast Aleida hadden Hubert en Alphonsina nog drie zonen en een dochter.
De jongste van de drie jongens werd priester. De kelk van deze oom van de
dames Lacroix is thans in bezit van de kerk van Gronsveld en hij wordt
nog geregeld tijdens de eredienst gebruikt.
Aleida's zus was onderwijzeres. Omdat ze in 1911 stierf, heeft ze nooit
geweten dat haar beroepskeuze in later jaren binnen de familie nog
navolging zou vinden
Aleida ging in Gronsveld naar de lagere school. Ook voor andere zaken,
zoals boodschappen en kerkbezoek, richtte het aan de molen wonende
gezin zich op Gronsveld. Door de jaren heen heeft Aleida vele malen de
gang naar het dorp en terug gemaakt. Aanvankelijk te voet, later met de
fiets. Zij was de eerste die in Gronsveld een ties had. De Molenvveg was in
de laatste decennia van de vorige eeuw een kiezelweg en bij slecht weer
erg modderig. Aleida nam altijd een extra paar schoenen mee als ze naar
Gronsveld ging. In het dorp aangekomen verwisselde ze de vuile schoenen
voor een paar schone. Na de lagere school ging Aleida in Eijsden naar het
pensionaat van de zusters Ursulinen. Daar leerde ze onder meer Frans, een
taal die ze goed leerde beheersen.
Inmiddels had Aleida Nandus Lacroix leren kennen. Nandus, die 13 jaar
ouder was, en Aleida kregen vaste verkering. Op 20 oktober 1908
troul,vden ze in de kerk van Heugem. De molen behoorde in die tijd tot de
parochie Heugem. Het jonge paar ging met de trein op huwelijksreis naar
Amsterdam, waar in die dagen van oktober 1908 sneeuw lag.
Nandus en Aleida gingen wonen in het ouderlijk huis van Nandus. In de
jaren die volgden werden vijf kinderen geboren: Alphonsine (1909), Lies
(1910), Jes (1912), Jenny (1914) en Eugene (1917). In 1917, tijdens de
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I

Alphonsine, Jes, Jenny, Lies (ong. 1918)
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Eugene

Eerste Wereldoorlog, verbleven Belgische vluchtelingen in de schuur.
Toen zij, ondanks herhaalde waarschuwingen van Nandus vuurtje stookten
op de hooizolder, moesten zij vertrekken.
Nandus had voor het werk op de boerderij de hulp van een knecht. Aleida
gaf al haar aandacht aan de opvoeding van de kinderen. Zij heeft zich nooit
met het werk op het bedrijf bemoeid en zelfs niet gemolken. In de
huishouding werd zij bijgestaan door een "maog". Zo was geruime tijd Maj
Gorissen, een zuster van Zjang Gorissen, bij de familie Lacroix in Inds.
Toen Jes twee jaar was, kon ze nog niet lopen. Aleida stelde Maj f 2,50
extra in het vooruitzicht als ze Jeske leerde lopen. Dat liet Maj zich geen
twee keer zeggen en het duurde niet lang of Jeske kon lopen.
Zoals te doen gebruikelijk in die dagen bakte Aleida zelf. Dit gebeurde in
"t bakkes", dat zich destijds beyond aan de zuidzijde (kant van de kerk)
van de boerderij. Nandus stookte de oven en Aleida bakte het brood. Met
de bronk en de kermis zorgde de "maog" voor de vlaaien. Bij die
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De 25-jarige bruiloft van Nandus en Aleida in 1933.

gelegenheden werden in huize Lacroix 30 tot 40 vlaaien gebakken, want de
hele familie kwam op bezoek. De dagen voorafgaande aan het feest werd
de koestal geschrobd. Vervolgens werden daar dekens uitgespreid, waarop
de vlaaien kwamen te liggen. Bij het bakken stond Nandus met de "foster"
naast de oven, opdat de vlaaien goed zouden lukken. Van tijd tot tijd werd
een bezoek gebracht aan Luik, voornamelijk om hoeden te kopen.
Naast hun dagelijkse beslommeringen hadden Nandus en Aleida nog
andere bezigheden. Zo nam Aleida eenmaal per week deel aan een
naaikransje bij de barones. Samen met juffrouw Gadiot, mevrouw
Claessens, mevrouw Spauwen (van de burgemeester) en mevrouw
Reintjens werd ondergoed gemaakt en werden truien gebreid voor de arme
gezinnen van het dorp. De barones bracht de spullen bij de mensen die het
nodig hadden. Waar dat was, wisten de andere deelneemsters aan het

1 10

Naaikrans voor de missie van Pere Ange, genomen bij het Kasteel
1. Lies Lacroix-Nelissen 2. Mieke Reintjens 3. Stien Aarts 4. Anna Roosen
5. Alphonsine Lacroix 6. Sophie Joskin 7.Jeanne Spronck 8. Lies Jaspars
9. Marie Jennissen 10. Lies Broex-Verbert 11. Janna Macheels-Loyens 12.
Augustine Willigers 13. Missionaris uit Indo-China 14. Pater Aimon
Macheels 15. Juffrouw Anna Gadiot 16. Rika Houtermans 17. Lily
Spauwen 18. Jeanne Claessens-Daniels 19. Juliette Spronck 20. Anneke
Kenis
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naaikransje Met. Het was regel dat daar nooit over werd gesproken.
Nandus was bij het bestuur van de harmonie. Trouw bezocht hij iedere
week de repetitie. Toen hij het rijbewijs gehaald had, huurde hij een autc
om naar een concert van de harmonie in Hoensbroek te gaan. De kinderen
gingen mee. De dames Lacroix herinneren zich die wagen nog goed: de
ruitenwisser moest met de hand worden bediend. In 1929 werd een auto
gekocht. Nandus was in die tijd een van de weinigen in het dorp die een
auto had.
In 1935 vierde de harmonic haar 100-jarig bestaan. Bij die gelegenheid
werd op de wei van de familie Lacroix "onder in het dorp", waar thans de
familie Castermans woont (Rijksweg 28), het jubileumconcert gehouden.

Nandus was ook bestuurslid van de CoOperatieve Veilingsvereniging
Gronsveld en jarenlang kerkmeester. In het kerkbestuur was hij
penningmeester. Eugene heeft deze functie later overgenomen. Nandus en
Aleida waren goed katholiek. Zij voedden hun kinderen in die geest op. Op
zondag werd tweemaal de H. Mis bezocht en in de namiddag het Lof. Een
maal per maand was na het lof nog Maria Congregatie voor de
ongetrouwde vrouwen, Anna Congregatie voor de getrouwde vrouwen en
de Heil ige Familie voor alle mannen.
In de oorlogsjaren namen Nandus en Aleida twee kinderen uit Rotterdam
in huis. De fami lie Lacroix heeft na de oorlog altijd zeer goed contact met
hen blijven onderhouden. Beiden bezoeken de dames Lacroix met enige
regelmaat tot op de dag van vandaag.
Nandus en Aleida leven in de herinnering van hun kinderen voort als heel
goede ouders. Aleida was een zorgzame, maar ook strenge moeder. Als de
kinderen niet gehoorzaamden, zwaaide er wat. Vader Nandus daarentegen
had een zachtaardig karakter. Hij had alles over voor zijn kinderen. Soms
was hij te goed, oordelen zijn kinderen nu. Toen Aleida Eugene op een
keer voor straf zonder eten naar bed had gestuurd, bracht Nandus hem,
zonder dat zijn vrouw het wist, een paar boterhammen.
Nandus, die nooit problemen met zijn gezondheid had gehad, overleed na
een kortstondige ziekte in 1943.
Aleida stierf in 1951 na een ziekbed van een jaar.

De oudste dochter Alphonsine was op dat moment onderwijzeres aan de
lagere school in Gronsveld. Alphonsine, door familie en collega's "Phons"
genoemd, had in de jaren '20 samen met Lies, Jes en Jenny de
kweekschool van de Zusters van het arme kind Jezus aan de Boschstraat in

Alphonsine, Jenny, Eugene en J6s

Maastricht bezocht. Op advies van kapelaan Driessen hadden Nandus en
Aleida alle vier hun dochters naar de kweekschool gestuurd. Op deze
school, waar de zusjes Lacroix intern waren, gold een streng regime. Op de

minste afwijking van de huisregels stond een zware sanctie. Opstandige
gevoelens tegenover dit regime konden dan ook Met uitblijven. Zo drukte
Jes zich op een keer tegenover een van de zusters uit op een wijze die
volgens de geldende regels niet door de beugel kon. Toen zij, ondanks
dringend verzoek van de directrice, de gewraakte woorden niet wilde
terugnemen, werd haar te verstaan gegeven dat zij de school dan maar
moest verlaten. Toen Alphonsine, de oudste van de vier zusjes, dit oordeel

112 113



Leerkrachten St.-Martinusschool (ong. 1964): v.l.n.r. Floor Coezijn,
Wil Zeegers, Bertien Pluymen, Herman Castermans, Jean van
Baal, Gilles Jaspars, Alphonsine Lacroix, Therese Braeken

vernam, antwoordde zij heel resoluut: "Daan goen v'r alle veer". Daar
schrok de directrice zo van, dat zij besloot dat Jes kon blijven.
In 1929 behaalde Alphonsine haar diploma. Het was het begin van de
crisistijd en het was heel moeilijk om een vaste baan te krijgen. In de jaren
die volgden, heeft zij op tat van plaatsen vervangen, van Schimmert tot
Slagharen. Vanwege de vele verplaatsingen noemde men haar "de
wandelende onderwijzeres". -

Alphonsine leerde ook autorijden. Tijdens het rijexamen moest ze de auto
op de Eckelraderweg keren. Toen dat niet lukte, deed de examinator het
maar zelf. Toch slaagde de kandidate. De examinator had er alle
vertrouwen in: "G'r mak geng sjpruing". Zo ging dat in die dagen.
In 1943 werd Alphonsine benoemd aan de lagere school te Gronsveld.
"Juffroilw Lekroo" gaf les in de 5e en later ook in de 6e klas, afwisselend
met haar nieuwe collega Jean van Baal. Na schooltijd gaf ze ook Franse les
want ze had akte Frans.
Alphonsine stond en staat in Gronsveld vooral bekend als een strenge
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Juffouw Lacroix, juffrouw Pluymen, juffrouw Bra eken
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juffrouw. Zij vroeg veel van de kinderen, van haar collega's, maar ook van
zichzelf. Ze had een groot plichtsbesef. Toch zijn er momenten geweest
waarop Alphonsine zich ook van een andere kant liet zien. Toen een van
haar leerlingen, Bernard Maturbongs (uit Rijckholt) door verdrinking om
het !even kwam, was ze diep getroffen en zichtbaar ontroerd. De strenge
onderwijzeres ontdooide.

Alphonsine deed veel aan handwerken. Op school gaf ze ook handwerkles.
In het naaikransje voor de missie werkte ze voor Pere Ange en Jose
Willigers. Voor deze oud-dorpsgenoten werden kazuifels, superplies
(witlinnen koorhemd met wijde mouwen) en albes (lang wit miskleed)
gemaakt. Ze was een toegewijd lid van het missiecomite.
In 1965 openbaarde zich bij Alphonsine een ongeneeslijke ziekte. Nadat de
dokter de diagnose gesteld had, heeft deken Hoogers nog diezelfde dag een
H.Mis opgedragen. Er volgde een ziekbed van negen maanden. In die
periode toonde ze veel moed en ze beurde familie en bekenden op terwijI
ze doodziek was. Alphonsine stierf op 18 juni 1966, nadat zij nog de avond
ervoor afscheid had genomen van de aan haar ziekbed geroepen collega's.
Enkele dagen later werd ze door het onderwijzend personeel naar haar
laatste rustplaats gedragen.

A lphonsine was evenals Jes, Jenny en Eugene ongetrouwd. Als aan Eugene
werd gevraagd waarom hij niet getrouwd was, zei hij altijd: "Te voot hoel
ich ze neet ien en met de fits vaor ich ze langs".
De familie Lacroix woont al vele generaties in Gronsveld. De naam
Lacroix komen we al in de 17e eeuw in de Gronsveldse kerkregisters
tegen. Met het overlijden van Eugene in 1996 is de mannelijke lijn in
Gronsveld uitgestorven.

Piet Daemen
Gemma Brouwers
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Foto

Van dik hout zaagt men planken.

117



La
ge

re
 S

ch
oo

l G
ro

ns
ve

ld
 1

95
6.

 T
w

ee
de

 k
la

s

1.
 L

ud
o 

T
he

hu
 2

. M
ic

he
l S

ch
rij

ne
m

ak
er

s 
3.

 F
ra

ns
 L

an
de

rlo
o 

4.
 P

au
l G

ad
io

t 5
.

N
ic

o 
C

ru
ts

 6
. F

ra
ns

S
ni

jd
er

s 
7.

 H
ub

 W
ol

fs
 8

.
H

ar
ry

 W
ab

er
 9

. G
eo

rg
e 

S
ch

ar
ni

gg
10

. W
ill

y 
R

oo
se

n 
11

. J
ac

ky
T

he
un

is
se

n 
12

. F
ra

ns
 M

al
ik

 1
3.

 P
ie

rr
e 

B
er

ge
nh

ui
ze

n 
14

. B
er

t H
ol

la
nd

er
s 

15
.

V
er

on
iq

ue
 R

ei
nt

je
ns

16
. J

os
in

e 
C

ae
le

n 
17

. P
hi

lo
m

en
e 

S
im

on
s 

18
. M

ar
le

is
 M

in
ge

ls
 1

9.
 M

ar
io

n
Ja

ns
se

n 
20

. P
hi

lo
m

ie
n

va
n 

de
 V

V
ee

rd
t 2

1.
 M

ar
ia

 S
ch

er
es

 2
2.

 E
lly

 J
an

ss
en

 2
3.

 G
em

m
a 

Ja
ns

se
n

24
. A

nn
el

ie
 O

lis
la

ge
rs

 2
5.

N
el

lie
 S

eg
er

s 
26

. M
ar

ia
 D

as
se

n 
27

. A
lp

ho
ns

ie
n 

B
ro

ex
 2

8.
 J

uf
fr

ou
w

P
lu

ym
en

 2
9.

 T
ru

us
 v

an
 d

e
W

ee
rd

t 3
0.

 L
uc

y 
V

os
se

n 
31

. B
er

tin
e 

va
n 

C
al

de
nb

or
gh

 3
2.

 M
ar

lo
es

S
m

ee
ts

 3
3.

 A
nn

el
ie

s 
Le

be
ns

34
. B

er
na

rd
 M

at
ur

bo
ng

s 
35

. P
ie

t v
an

 K
an

 3
6.

 H
ar

ry
 M

ac
he

el
s 

37
.

R
ob

 B
ou

ch
om

s 
38

. J
an

R
om

pe
lb

er
g 

39
. T

on
 B

ro
er

s 
40

. P
ie

t v
an

 d
e 

V
V

ee
rt

 4
1 

N
ic

o 
H

ou
be

n



Kermis 1929. Achter Baaltes Pinckaers en Vic Jaspars. Voor Leonie
Halders en Marie Waber.

1939. V.1.n.r. Hubert Mingels, Pieke Mingels, Albert Revis.
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Gezien

De initialen waarover we schreven in ons vorige nummer, behoren toe aan
Elisabeth Hendriks, de dochter van de eerste bewoners van deze woning
Hendriks-Duyzings.

Hub Peeters is de eigenaar van de mooie binnenplaats uit ons vorige
periodiek. Op 13 maart 1938 werd Hub in deze woning aan de Rijksweg
80 geboren. Zijn ouders, Ber Peeters en Marie Fievez zouden hier nog vijf
kinderen krijgen: Wit, Bertie, Mia, John en Truus.
Nadat Ber en Marie de eerste jaren van hun huwelijk dit huis gehuurd
hadden, kochten ze het van Fonske Spronck. Het dateert uit 1795.
"Hub van de kuper" zal bij de oudere inwoners van Gronsveld veel
bekender klinken dan Hub Peeters. Deze naam "van de kuper" verwijst
naar het beroep van zijn vader Ber. Deze begon, nadat zijn werkgever in
1935 failliet ging, een eigen kuiperij (tonnenmakerij) in de schuur van de
ouderlijke boerderij in Rijckholt.
Toen Ber op 26 mei 1937 trouwde met Marie Fievez verhuisde hij met zijn
kuiperij naar de woning Rijksweg 80 te Gronsveld. Jaren later, toen de-
vraag naar kuipen afnam, werd er overgeschakeld op het maken van pallets
en kistjes voor spijkers. Zijn zonen John en Hub werkten toen ook al in het
bedrijf. Zij namen het later over. Nu ligt het nu aan de Rekoutweg 12. Ber
zou tot aan zijn dood op 12 november 1993 hier blijven werken.
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Van de volgende foto kan ik zeggen dat het geen binnenplaats of
achtergevel is. Door zijn verborgen ligging zullen er volgens mij nog de
nodige dorpsgenoten zijn die dit huis niet weten te vinden.

Sjef Cans
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Streekmuseum

Expositie

In onze werkplaats aan de Oosterbroekweg werd op 29 mei een expositie-
ruimte met allerlei verzamelde voorwerpen voor het publiek geopend.
TerwijI velen van ons in binnen- of buitenland genoten van een
welverdiende vakantie, werd er door de medewerkers van onze sectie
gedurende de wanne zomermaanden ijverig doorgewerkt. Het resultaat
mag gezien worden. De werkplaats begint steeds meer op een museum te
lij ken. De tentoonstelling kan helaas niet permanent bezichtigd worden.
Als u belangstelling heeft, kunt u een bezoek regelen door contact op te
nemen met Frans Huits, tel. 043-4081683 of met John van de Weerdt, tel.
043-3556327.

Impressie van het streekmuseum
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Impressre van het streekmuseum

Nieuwe aanwinsten

In de afgelopen periode konden we weer veel nieuwe voorwerpen aan onze
verzameling toevoegen. Iedereen die zorg droeg voor de uitbreiding van
onze collectie, hartelijk dank.
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Speciale dank aan Michel Huls uit Margraten en Jeannette l'Homme-Huls
uit Mechelen.

Wat maog 't zien?

Het afgebeelde voorwerp uit ons vorige nummer gebruikte men om bij
populieren ("kannedassen") jonge twijgen weg te steken: "kannedasse
vege". Dit deed men omdat alleen de stam van de snel groeiende populier
van belang is.
Zjeng van Kleur (Wolfs) (zie 13e jaargang, no 4) was zeer bedreven in dit
werk. Met klimijzers klom hij langs de boom omhoog en snoeide de jonge
twijgen.

Helaas was er deze keep geen correcte reactie. We bewaren de prijs tot de
volgende "Wat maog 't zien?".
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We hebben weer een nieuw voorwerp. Reacties naar postbus 36, 6247 ZG
Gronsveld of in de brievenbus van Rijksweg 92 te Gronsveld.

John van de Weerdt

126

Historie

Ich sjrief mich

Aben

Deze familienaam is afgeleid van de Oost-Nederlandse voornaam Abbo,
een roepvorm van Albrecht. Hij betekent: zoon van Abbo. Verwante
namen zijn: Abbes(s), Abe, Aeben, Abe, Abs en Aps.

Bakker

In de meeste gevallen verwijst deze naam naar het beroep van broodbakker.
In een gering aantal gevallen kan hij ook afgeleid zijn van het Middel-
nederlandse "backer" dat o.a veerman betekent. De naam komt in Nederland
in een 40-tal varianten voor. De Limburgse variant, Beckers, komt veel voor
in Heugem.

Van Beek

lemand die van elders kwam werd in zijn nieuwe woonplaats vaak genoemd
naar de plaats waarvan hij afkomstig of geboortig was. Het voorvoegsel
"van" heeft vrijwel nooit een adellijke betekenis, zoals door sommigen wel
eens ten onrechte wordt beweerd. De familienaam Van Beek kan afgeleid
zijn van de plaats Beek (Z.L.), maar ook van Beek (onder Bree, in Belgie),
Beek en Donk (Noord-Brabant), Beek (bij Nijmegen), of Beek (in Gelder-
land). De naam kan ook zijn oorsprong vinden in de oude naam voor
H ilvarenbeek (N.B).

Bloemen

Bij de verklaring van de naam bestaan er vier mogelijkheden: 1. Vroeger,
toen er nog geen huisnummers bestonden, waren veel huizen voorzien van
een gevelsteen of een uithangbord. Van lieverlee namen de bewoners van het
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pand dan de familienaam aan die correspondeerde met de afbeelding op het
bord of op de steen. Bloemen kwamen in alle soorten, zowel op uithang-
borden, op wapens, als op gevelstenen voor. 2. Bijnaam voor een voortref-
felijk persoon. 3. Beroepsbijnaam voor een tuinier. 4. Afgeleid van de
Germaanse vrouwennaam Bloma. Verwante namen van de naam Bloemen
zijn: Bloem, Blom, Blomen, Blomme en De Blomme.

Boom

Bij de verklaring van deze familienaam bestaan er vier mogelijkheden. 1.
Afgeleid van de plaatsnaam Boom in de provincie Antwerpen. 2. Herin-
nerend aan een uithangbord met een boom. 3. Bijnaam voor iemand met een
grote, struise gestalte. 4. Beroepsbijnaam. Een "boomer" was een slagboom-
wachter of degene die garen op de weversboom aanbrengt.

Braun

De naam Braun is afgeleid van de oude Germaanse voornaam Bruno, de
bruine. Verwante namen zijn Broens, Brouns, Bruins en Bruynen.

Brouwers

De betekenis van deze naam is "zoon van de brouwer". In 1830 telde
Limburg nog 294 brouwerijen. Ook in Gronsveld was in de vorige eeuw een
bierbrouvverij gevestigd, namelijk in het pand Rijksweg 89. De eerste bier-
brouwer in genoemde brouwerij was de uit Heer afkomstige Godefridus
Brouwers. Een bekende telg van de Gronsveldse familie Brouwers was
notaris Frans Brouwers die "Huize Dennenlust" aan de Rijksweg bewoonde.
Verwante namen zijn: Brouwer, Browers, Brauwers, Breuer, Bruier en de
Broeyer.

Cerfontaine

De naam Cerfontaine herinnert aan de plaats Cerfontaine in de Belgische
provincie Namen. Verwante naam: Cerfontein.
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Van der Cruys

Veel gevelstenen droegen vroeger de afbeelding van een kruis, het aloude
Christelijke symbool. De familienaam Van der Cruys is van een dergelijke
gevelsteen afgeleid. De eerste Van der Cruys komt halverwege de 18e eeuw
in de parochieregisters van Eijsden voor. Zijn herkomst wordt niet aange-
geven. Verwante namen zijn: Van der Chruysse, Van der Cruche en Van de
Crux

Dae men

Veel farni lienamen zijn afgeleid van de roepnaam van de stamvader. Daem
komt van Adam(us). Verwante namen zijn o.a.: Daems, Dohmen, Doumen,
Dam(p)s, Dammen en Daumen.

Deliege

N-Atwor
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L

Waalse familienaam met de betekenis: afkomstig uit Luik. De Vlaamse
variant is Luyckenaer. In 1828 vestigt de uit Hoog-Caestert afkomstige
Leonard Deliege zich te Gronsveld. Een van zijn voorvaderen was Gaspar
Deliege (de Lyse), afkomstig uit Foret (bij Trooz in de provincie Luik). Hij
trouwt in 1760 in Eijsden met Catharina Demens. Het huwelijk werd eerst
gesloten voor de dominee, overeenkomstig de voorschriften van de
Republiek der Verenigde Nederlanden waartoe Eijsden in die tijd behoorde,
en daarna voor de pastoor. Verwante namen zijn: de Liege en Deljeche.

Doyen

Verwante namen: Doye, Doijen, Dooyes.
De verklaringen in de Franstalige en Nederlandstalige literatuur zijn Met
gelijkluidend. Het Waalse handboek leidt de naam af van "doyen": 1. Oudste
in dienstjaren, deken, nestor. 2. Spottende bijnaam voor een ouder persoon.
De Vlaamse uitleg is: Brabantse vorm van de voornaam Doeden. De eerste
Doyen die wij in de parochieregisters van Gronsveld tegenkomen is Joannes
die in 1690 wordt geboren en in 1715 in Gronsveld trouwt met Elisabeth
Schrijniers. De eerste tak Doyen (van Graatsje) stamt af van Petrus (geb.
1769), de tweede (van Sjteske) van Eustachius (geb. 1782). Zij waren broers.

Dumoulin

Deze, van origine Waalse, familienaam herinnert aan het beroep van
molenaar of aan de plaatsnaam Le Moulin (zeer verspreid). In het
Nederlands zou deze familie Van der Molen, Van der Mullen, Vermeulen,
Smulders of Vermeulen heten. De familie Dumoulin is afkomstig uit
Favechamps bij Mortier ten zuiden van Vise. De eerste Dumoulin die wij in
de parochieregisters van Gronsveld tegenkomen is Johannes Nicolaas die in
I 782 te Herstal werd geboren, in 1816 trouwde en in 1839 te Eckelrade
stierf. Verwante namen zijn: Dumolin, Dumollin, Domoulin, Dumalin, de

Moiling. Mollin en Molein.

Goessen(s)

Zeer oude Gronsveldse familienaam. Al in 1674 komt een Guilielmus in de
parochieregisters van Gronsveld voor. De naam is afgeleid van Goos,

vleivorm van Goswin (=godsvriend). Verwante namen zijn: Goossens,
Geuskens, Ghoosen, Gossijns, Geuzens en Goysens.
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Hacquier

Deze naam is van Waalse oorsprong. Hij is afgeleid van de Romaanse vorm
van de Germaanse voornaam Naga. Verwante namen zijn: Hackier, Hackir
en Flakier.

Heijnen

Afgeleid van Hein, roepnaam van Hendrik. De leden van de familie Heijnen
(Rijksweg 11), stammen af van Johannes Hendrikus, in 1844 in Spaubeek
geboren en in 1876 in Eijsden getrouwd met Maria Anna Cerfontaine. Jop
Heynen was afkomstig uit Mheer. De naam Heynen kent vele varianten o.a.:
Heineken, Heinrichs, Heunen, Hendriks en Hinsssen.

Huy nen

Zeer bekende en oude Limburgse familienaam. De naam is een afleiding van
het Germaanse Huno. De Huynens die in de 18' eeuw in de parochieregisters
van Gronsveld staan vermeld, woonden alien in Honthem. Van de naam
bestaan 35 verschillende schrijfwijzen w.o: Huinen, Hoen, Hoenen, Heunen,
Honin en Heuninckx

Ingwersen

Afgeleid van de Friese voornaam Ingward.

Jurkiewicz

Dit is een Poolse familienaam. Hij betekent: zoon van Jurek. (De uitgang
icz wijst hierop). Jurek is de verkleinvorm van Jerzy. (Mededeling van prof.
Bubak van de Universiteit van Krakau). Verwante namen zijn: Jurcwicz,
Jurcwyts, Jorwitz en Jerwitz.

Kuppens

Afgeleid van de voornaam Jacobus. Verwante namen zijn: Cobben, Kubben,

Koops en Coops.
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Lakmaker

Beroepsnaam die o.a. in Amsterdam voorkomt.

Leveau

Twee mogelijkheden: 1. Frans/Waalse bijnaam met verwijzing naar het
woord "veau" (=kalf). 2. Verschrijving van Leveaux (vaux =dalen).
Verwante namen zijn Leveaux, Levau(x), Levay, Levo, Levo(o)z, Levo(z),

Vaux, Veau(x).

Martens/Meertens

Ontleend aan de H. Martinus. Martinus was in de zle eeuw bisschop van
Tours. Hij was in deze streken een zeer populaire heilige aan wie de kerk
van Gronsveld en tal van andere kerken in Limburg zijn toegewijd.
Verwante namen zijn: Meertens, Mertens, Meerts, Merin, Martinussen en
Demartin.

Muytjens

Afgeleid van Amanda, de lieflijke, de beminnenswaardige. Amanda is de
vrouwelijke vorm van Amandus, apostel der Franken en tweede patroon van
de parochie Gronsveld. Een afleiding van de voornaam Muytten is ook
denkbaar.

Neven

Bij het ontstaan van familienamen hebben ook familieverhoudingen of
verwantschappen een rol gespeeld. Dit is bij de naam Neven het geval.
Verwante namen zijn: Neefs, De Neve, Denaive, Neuvens en Nefve.

Van Ooteghem

In verband staand met de plaatsnaam Otegem in West-Vlaanderen. Verwante
namen zijn: Van Ootighem, Van Ootegem, Van Oeteghem, Van
Hooteg(hem) en Not(t)eghem.
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Peusens

Ontleend aan de heiligennaam Pascalis (di. geboren op Paasdag). De Waalse
fainilienaam Paquay staat eveneens met deze heilige in verband. Soms is de
naam afgeleid van het kerkelijk feest Pasen. In 1893 trouwt de uit Oost-
Eijsden afkomstige Pieter Hubertus (koopman) met de uit Amby afkomstige
Maria Hubertina Datnoiseau en vestigt zich te Gronsveld. Verwante namen
zijn: Paas, Paasen, Paes, Paeschen, Peuskens, Passen, Poesen en Poissin.

Plum

Deze naam gaat waarschijnlijk terug op een huisnaam (In de Pluym) of
uithangbord. Ook kan hij samenhangen met een bijnaam, behorend bij
iemands beroep. Zo werd in de Middeleeuwen een koopman in veren en
dons een "plumecoper" genoemd. Verwante namen zijn: Ploumen,
Ploem(en), Plaum, Plum(m)en en Pluymen.

Van Rensch

In verband staand met de plaatsnaam Rhens (onder Koblenz). Verwante
naam Van Rens.

Van Rooy/Royen

Afgeleid van 1. "rode". Rode of rade geeft een plaats aan waar bos gerooid
werd om landbouwgrond te ontginnen. Het woord komen we nog tegen in
oude plaatsnamen zoals Eckelrade (gerooid eikenbos), Herkenrade,
Amstenrade, Doenrade en Kerkrade. 2. Van de plaatsnaam Schelderode (B),
St.-Oedenrode (Limb.), St.-Genesiusrode (B). 3. Vleivorm (koosnaam) van
de voornaam Royer. Verwante namen zijn Ro(o)den, Van Rooy(en), Raets,
Van Royen en Van Rooden.

Rousseau

Bijnaam voor een roodharige. Van het Oud-Franse rossel: een verkleinvorm
van ros: roodkleurig. Verwante namen zijn: Rossel, Rousseel, Russieux en
Russo.
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Scheres

Afgeleid van het werkwoord "scherin" = scheren. Het was een beroepsnaam
voor de scheerder, d.i. ofwel de baardscheerder, de barbier ofwel de taken-
scheerder, droogscheerder. Verwante namen zijn Scheerens, Scheres en
Schirren.

Sligchers

Beroepsnaam voor de slachter, de slager. In 1888 trouwt Theodorus
Sligchers (geb. 1861 in Echt) te Gronsveld met Maria Cecilia Purnot.

Soons

Zoals gezegd hebben familieverhoudingen ook geleid tot het ontstaan van
een aantal familienamen. Zo ontstonden namen als: Neven, Broers en Ooms.
Verwante namen zijn: Zoons, Zons, de Suenne en Seunes.

Steyns

Drie mogelijklieden: 1. Afgeleid van de Germaanse voornaam Staino. 2.
Verwijzend naar de woning, een stenen huis, dat in de Middeleeuwen, vooral
op bet platteland, nauwelijks bestond. 2. Eventueel een verkorte vorm van
Constantijn. Verwante namen zijn: Steins, Stins, Stienen, Steiens en Sztajn.

Soudant

Afgeleid van het Middel-Nederlandse woord "soudaen" (=sultan). In de
Middeleeuwen de naam voor Mohammedaanse prinsen en voor de personen
die deze rot in de sehouwburg speelden. Verwante namen zijn: Soudan,
Soudans, SoIda!), Zoldan en Zoltan.

Van Thoor

Deze naam vindt zijn oorsprong in de plaatsnaam Thorn (in het dialect
Thoer). Verwante namen zijn: Van Toer en Van Thor.
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De Wit

Een fain ilienaam die wijst op een lichamelijk kenmerk van een voorouder,
zoals bier naar de kleur van het haar of naar iemand met een bleke huid.
Vgl.: De Bruin of De Zwart. Verwante namen zijn: De Witte, De Wiet en
Witten.

Gilles Jaspars
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Re ctificatie s

Vorig nummer bladzijde 77, onderste foto.

Jo Dassen moet zijn Colla Halders,
Jean Wolfs moet zijn Lucien Doyen,
? = Piet Smets.
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