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Verenigingsnieuws 
Ad Feijen 
 
Jaarvergadering 2011 agenda 
Op  maandag 18 april 2011 wordt in Vastrada, Kloosterstraat 47, de 
jaarvergadering van onze vereniging gehouden. 

De agenda luidt als volgt: 
1. Opening  
2. Notulen jaarvergadering 2010 (in deze Heemklank) 
3. Jaarverslag secretaris  (in deze Heemklank) 
4. Jaarverslag penningmeester (in deze Heemklank ) 
5. Kascommissie (verslag en nieuw lid) 

Mevrouw M. van Helden-L’Ortije  en de heren Har Princen en Charles 
Janssens vormen de kascommissie. Mevrouw M. van Helden-L’Ortije  is 
aftredend  

6. Contributie  2012 
7. Bestuursverkiezing  
8. Reisprogramma 2011  (zie Heemklank 2010,4, pag. 5) 
9. Rondvraag en sluiting van het officieel gedeelte en pauze 

Na de pauze zal Annie Schreuders-Derks een diapresentatie houden onder de titel: 
” Van Esjelegoonsdig tót Paosje”. Gebruiken rond Pasen zijn voor ons 
vanzelfsprekend, maar wat is een vastentrommeltje? Waarom eten we eieren? Wat 
is Beloken Pasen? Hoe zit het met de Paasdatum? Deze en vele andere tradities, 
verhalen en gebruiken met en over Pasen worden in de volksverhalen al  eeuwen 
verteld. Annie probeert alle raadsels te ontwarren. Mensen die niet (meer)  aan de 
paashaas geloven, zullen het zwaar krijgen om  niet op hun schreden terug te keren.  
 
Jaarvergadering 19 april 2010 in ’t Stift 
Wil Schulpen 

Aanwezig: M. Loefen, S. Feijen, A.Peters, J. Peters, T. Palmen-Linssen, B. Bohnen-
Hellebrekers, B. Nelissen-Schreuders, M. Kiesouw-Verhagen, G.M. Kiesouw, T. Crewe-
Jones- van Mierlo, N. Janssen-Hodzelmans, P. Hellebrekers, M. Schulpen-Eberson, F. 
Slangen-Hilkens,M. van Helden- L’Ortije, B. Weijzen-Masthoff, A. Moorthaemers-
Masthoff. C. Martens-Savelkoul, R. Savelkoul, A. Savelkoul-Kessels, J. Hennissen-
Janssen. M. de Rave, Fr. De Rave, J. Verberkt. A. Parren-Beckers, Fr. Parren, Charles 
Janssens, H. Princen, Leny Princen-Hölzman, J. Hoorens, B. Hendrikx, M. Frencken-
Tubée, M. Frencken-Fincken, A. Wilms, A. Joosten, Th. Montforts, C. Hoorens-Lumens, J. 
Tubée-Daemen, A. Tubée, P. Tubée, J. Tubée, G. Tubée, E. Tubée, M. de Groot, J. van de 
Winkel, A. Beij-Lambermon, M. van Kerkom-Bongaerts, L. Mostard, J. Mostard, L. 
Meulenberg, V. Widdershoven, H. Beusmans, A. Lempens, E. Tummers, J. Jacobs, G. 
Klaassen, W. van Thoor, A. Feijen en W. Schulpen. 

Afgemeld: L. Storken en C. Voorter 
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De voorzitter opent de vergadering waarbij hij iedereen welkom heet.  
Hij memoreert dat onze vereniging dit jaar haar veertigjarig bestaan viert. Als 
bijzondere activiteiten in het kader van dit jubileum organiseert onze vereniging 
een zogenaamde ‘oorlogswandeling’, worden twee gedenktekens geplaatst voor 
gedeporteerde Joodse families en zal op 2 oktober een typisch Susterense 
liedjesavond worden gepresenteerd. De  eigenlijke datum 9 juni werd als niet goed 
bevonden in verband met het wereldkampioenschap voetbal.   
Verslag vorige jaarvergadering en secretarieel jaarverslag worden zonder op- en / 
of aanmerkingen goedgekeurd.  

Financieel jaarverslag. De kascommissie adviseert de vergadering de 
penningmeester te dechargeren over het vorig boekjaar. De vergadering stemt 
hiermee in. 

Kascontrolecommissie  Mevrouw M. Kiesouw heeft de termijn van drie jaar in de 
kommissie erop zitten en is dus aftredend. De voorzitter dankt haar voor haar werk. 
De commissie die bestaat uit mevrouw M. van Helden-L’Ortije en H. Princen 
wordt aangevuld met het nieuwe lid Charel Janssens. 

Reiscommissie  Een toelichting op de komende reizen wordt gegeven. De 
vergadering gaat akkoord met de voorgestelde reizen. 

Bestuursverkiezingen Mevrouw Agnes Wilms heeft gezien het feit dat zij vanuit 
Maasbracht geen voldoende zicht heeft op het ‘heem’ van Susteren zich bedankt 
als bestuurslid. De voorzitter draagt Cor Voorter, lid van de redactie van de 
Heemklank, voor als nieuw bestuurslid. De vergadering gaat hiermee akkoord. De 
voorzitter constateert dat het bestuur weer voltallig is. 

Heemklank  Het nieuwe jasje waarin de Heemklank is gestoken, wordt  als mooi 
ervaren. 

Contributie  Het bestuur stelt voor om de hoogte van de contributie ongewijzigd te 
laten, hetgeen door de vergadering geaccordeerd wordt. 

Rondvraag:  De vraag wordt gesteld waarom de Kroedwèsj alleen in de 
Amelbergakerk gevierd wordt en waarom men ook niet eens naar Mariaveld gaat. 
De voorzitter zegt dat het in het verleden gebruikelijk was te roteren tussen de drie 
kerken van Susteren, Mariaveld en Dieteren, maar dat dit vanwege o.m. de 
fietstocht naar een vaste kerk is verplaatst. Vanuit de vergadering wordt gesteld dat 
het bijzonder mooi is in Susteren. De voorzitter zegt dit jaar in elk geval naar de 
Amelbergakerk te gaan en het voorstel in het bestuur in te brengen.  

Secretarieel jaarverslag 
Het bestuur bestond uit viif personen: Ad Feijen (voorzitter), Wim van Thoor 
(penningmeester), Wil Schulpen (secretaris) Loek Storken en Cor Voorter. Het 
aantal leden was eind 2007: 200 Met 21  instellingen of verenigingen bestaat een 
gratis/ ruilabonnement.   
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De Heemklank verscheen vier maal per jaar. Het aantal pagina’s was 196. De 
artikelen werden verzorgd door Annie Schreuders-Derks,  Evert Zits, Loek 
Storken, Ad Feijen, Cor Voorter,  AMPP (Guus) Janssen, Gerrit Houben, Ad van  
Mierlo en Wil Schulpen. Tekeningen werden veelal verzorgd door Huib Heynen. 
Diverse foto’s Jan Valentijn. Zie voor activiteiten onder Geschiedenis van de 
Vereniging in Heemklank 2010, nummer 4, pag. 42-43. 
De vereniging is aangesloten bij Heemkunde zonder Grenzen en heeft een 
convenant gesloten met heemkundekring Echter Landj (HKEL) en de heemkunde 
Nieuwstadt (HVN). Ook is er samenwerking met Veldeke Echt. 

Financieel overzicht 2010 
Saldo 1 januari 2010 €  1.275,45 

Inkomsten : 
Contributies     4.076,-- 
Subsidie Gemeente      250,-- 
Oorlogswandeling 
 Bijdrage Gemeente      500,-- 
 Bijdrage St. Ondersteuning    1.250,-- 
Jubileum 
 Bijdrage VSB     1.000,-- 
 Bijdrage Rabo      100,-- 
 Opbrengst feestavond      108,30  
 Jubileumboekje                               40,-- 

Uitgaven : 
Heemklank  €  2.113,06 
Activiteiten 
 Volksgeneeskunde 18 januari        146,85 
 Jaarvergadering en lezing Schipperskerk 19 april         98,75 
 Energierekening 19 juli        107,50 
 Kroedwèsj 15 augustus        121,40 
 Natuurfilm 18 oktober           82,50 
Bijzondere activiteiten 
 Oorlogswandeling       1.371,28 
 Jubileum       2.966,71 
Kamer van Koophandel           37,14 
Verzekering         103,05 
Correctie contributie           33,-- 
Administratie          48,60 
Abonnementen          64,50  
 
   €. 7.294,34 
Saldo 31 december 2010   1.305,41 

Totaal     €. 8.599,75   €. 8599,75 
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Amelberga in  triplo 
Evert Zits 

Enige tijd geleden trof ik tussen oude paperassen correspondentie aan die ik in 
1988 had gevoerd met de heer Jos Verberne, wonende te Eindhoven. Deze deelde 
mij toen mee, dat hij op een rommelmarkt te Antwerpen een beeldje had gekocht 
van Sint Amelberga; een voor hem onbekende heilige. 

Op een toegezonden kleurenfoto staat ze 
afgebeeld in een hermelijnen mantel met in de 
ene hand een boek en in de andere een palmtak. 
Aan haar voeten liggen een kroon en een grote 
vis. De heer Verberne wist te achterhalen dat een 
parochie in het Limburgse Susteren naar de H. 
Amelberga was vernoemd. Via via kwam hij bij 
mij terecht voor nadere informatie. 
Helaas moest ik hem berichten dat zijn beeldje 
geen voorstelling kon zijn van de Susterense 
Amelberga. Met name die grote vis riep een 
groot  vraagteken op! 
Om er achter te komen welke heilige het beeldje 
voorstelde nam ik contact op met oud-
dorpsgenoot pater Willy Peters1, vertrouwd met 
Susterens historie en als priester uiteraard op de 
hoogte van heiligen en heiligenlevens. Hij kwam 
al gauw met de oplossing. Er blijkt ook een 
Belgische Amelberga te bestaan en wel “Sint 
Amelberga van Temse”, een stadje ten zuiden 
van Antwerpen. In oude geschriften wordt het 
volgende over haar verhaald. 

Amelberga van Temse  
Zij werd omstreeks 690 geboren in de villa Rodinga in de Ardennen. Door haar 
ouders werd zij voor haar opleiding toevertrouwd aan haar nicht Landrada, abdis 
van Munsterbilzen. Amelberga is omstreeks zestien jaar oud, een meisje van 
uitnemende schoonheid, wanneer Pepijn van Herstal een bezoek brengt aan 
Munsterbilzen en haar ten huwelijk vraagt voor zijn zoon Karel Martel. Amelberga 
zegt dat zij enkel aan Christus toebehoort. De teleurgestelde Karel Martel doet een 
vergeefse poging om Amelberga te ontvoeren. Zij vlucht naar de plaats Mater, 
waar zij een heilig leven leidt. Na enkele geslaagde krijgsverrichtingen overmoedig 
geworden, komt Karel Martel in 719 naar Mater en na een laatste weigering 
ontwricht hij het schouderblad van Amelberga. Hij heeft zich gewroken en laat 
haar voortaan met rust.  

                                                      
1 Pater Willy Peters, van de orde van Mill Hill, schreef in de tachtiger jaren diverse artikelen in de 
Heemklank met name over de geschiedenis van Susteren 
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We laten deze liefdesgeschiedenis voor wat het is. Haar laatste verblijfplaats is 
Temse, waar zij nog een halve 
eeuw op haar landgoed zou 
hebben geleefd in vroomheid en 
soberheid, vol liefde en zorg 
voor armen en misdeelden. 
Omstreeks 772 is zij gestorven.  
Haar gebeente werd in de 
negende eeuw overgebracht naar 
de Sint-Pietersabdij te Gent. 
Volgens de legende vergezelden 
steuren2 de boot, die haar 
relieken overbracht, en om die 
reden wordt zij, staande op een 
steur, afgebeeld. Zij is patrones 
van Temse; 
Haar feestdag valt op 10 juli. 
De verering van Amelberga van 
Temse blijft niet beperkt tot 
Temse zelf. Er zijn in België 
nog enkele plaatsen waar deze 
heilige in de belangstelling staat. 

 

Amelbergaviering te Mater 
Een voorbeeld vormt de plaats Mater, nabij Oudenaarde, waar traditiegetrouw op 
10 juli, haar feestdag, de 
“Amelbergaviering” wordt gehouden. 
Bij dit ludiek gebeuren speelt een trio 
bestaande uit een fluitspeler, 
trommelaar en een nar een bijzondere 
rol. Drie dagen voorafgaande aan de 
viering brengt genoemd trio, vergezeld 
van een kassier, een bezoek aan alle 
inwoners. De kassier spreekt dan 
steeds de woorden uit “Wij komen U 
uitnodigen tot het feest van de heilige 
Amelberga, gelijk alle jaren. Ge zijt 
allemaal verwacht.”Tegen een 
vergoeding wordt een vaantje 
aangeboden. Ondertussen spelen de 
muzikanten een deuntje en danst de nar. 

                                                      
2 Een steur is een zoetwatervis, die wel negen meter lang kan worden. 
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Op 10 juli is er dan de traditionele ommegang, waarbij een driehonderdtal paarden 
zijn betrokken. In de vroege morgen worden de inwoners gewekt door 
kanonschoten en klokgelui. Rond 8.00 uur  begeeft men zich naar de kerk in 
gezelschap van genoemd trio en de plaatselijke muziekvereniging. Nadat men de 
zegen heeft ontvangen met de relikwie van de heilige Amelberga, begeeft men zich 
naar de Sint Amelbergakapel.  Na terugkomst wordt het Belgisch volkslied 
gespeeld en worden opnieuw kanonschoten afgevuurd. Hierna komen de 
honderden paarden en ruiters in actie. Na een rit via de Amelberga-akker worden 
drie rondjes rond de kerk gereden, in stap, galop en draf. Terwijl de ruiters rond de 
kerk rijden  wordt het beeld van Amelberga onder begeleiding van de pastoor, 
fluiter, trommelaar en nar de kerk ingedragen en vangt de kerkelijke dienst aan. 

Amelberga te Zandhoven 
Amelberga van Temse wordt ook vereerd in de 
Belgische plaats Zandhoven, waar ook een straat naar 
haar is vernoemd. Boven de ingang van de aan haar 
toegewijde kerk bevindt zich een stenen beeld  van de 
heilige. 
 
Op het in 1842 toegekende 
gemeentewapen  van Zandhoven  
staat Amelberga afgebeeld als  
schildhoudster, staande op  
een steur. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Franse Amelberga 
Behalve een Nederlandse en een Belgische Amelberga is er ook nog een Franse 
naamgenote; Amelberga van Maubeuge. Deze plaats ligt in Noord-Frankrijk nabij 
de Belgische grens. 
Zij was de echtgenote van de heilige hertog Witger. Hun kinderen waren de latere 
heiligen Emebertus van Cambrai, Goedele van Brussel (later de beroemde 
patroonheilige van deze stad) en Relindis van Contich. 
Toen hertog Witger besloot benedictijn te worden te Lobbes, trad Amelberga in bij 
de benedictinessen van Maubeuge. Als kloosterlinge leidde zij een zeer vroom 
leven. Zij stierf rond 690 en werd begraven te Lobbes. Haar feestdag is 10 juli. 
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Onderstaande weerspreuken worden met haar in verband gebracht: 
 
'Le jour de la Sainte-Amalberge 
Se voit venir avec gaîté 
Car, on l'a toujours remarqué, 
C'est le plus beau jour d'été.'  

[Het is met vreugde dat je  
Sinte Amalberga tegemoet zien mag, 
Want het is van heel de zomer 
Wel de allermooiste dag.']  
 
'Met Sint Amelberga gaat de honingdeur open.' 
 
Trio 
Drie Heilige Amelberga’s! 
Het is wel wat veel van het goede. 
Indachtig het bekende  TV-spelletje “Wie van de drie”  
krijgt men de neiging om te roepen “Wil de echte Amelberga opstaan”. 
Men zou nog voor verrassingen komen te staan. 
 
 

Indië-soldaat Jan Cox 
Evert Zits 
 
In het artikel “Susterense soldaten in de Indië-
oorlog (1945-1949)” werden de namen vermeld 
van de betreffende militairen. Bij nader inzien 
blijkt dat daarbij een naam ontbreekt; namelijk 
die van soldaat Jan Cox (Dieterderweg 74). 
Hij keerde in 1951 huiswaarts met het 
troepentransportschip “Waterman”, tezamen  
met dorpsgenoot Sjra van Ool.  Beiden waren 
toen de laatste Susterense Indië-soldaten, die in 
Susteren terugkeerden.

Jan Cox tijdens zijn 
verblijf in Indië 
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Met de zomervakanties in het vooruitzicht: Reisheiligen 
Annie Schreuders-Derks 

Antonius van Padua 13 juni: 1195 Lissabon. Hij werkte in opdracht van 
Franciscus van Assisi. Hij strooide kwistig met wonderen. Het laten spreken van 
een pasgeboren kind, een ezel die liever een hostie at dan een ruif vol hooi, het 
weer aanzetten van een afgehouwen been. Vanwege dat wonder wordt hij nog 
steeds aangeroepen bij verloren of gestolen zaken. Hij heeft de dinsdag als speciale 
dag. Als men een gunst van hem bekomt, dient men een brood aan de armen te 
geven. Als Antonius niet snel genoeg de verloren voorwerpen terug bezorgde, zette 
men zijn beeld voor straf in de hoek of zelfs onder een druppelende kraan! 
Patroon van: o.a. aardbeienverkopers, bakkers, reizigers, steenbakkers, vrouwen, 
verliefden, vrouwen die steun zoeken in de liefde, meisjes in zedelijke twijfel, 
voorspoedige bevalling, verloren zaken. 
H. Antonius goede vrind,  
maak dat ik mijn .... vind 
Aanvulling als patroon van de reizigers: 
Anthonius van Padua 
Minnaar van Gods huis 
Breng alstublieft … 
Weer veilig terug thuis 

Brendanus van Clonfert 16 mei: Een Ierse heilige uit de zesde eeuw. Hij stichtte 
vele kloosters en was abt van het klooster Cluain-Forta in Galway. Hij wordt 
dikwijls in verband gebracht met fantastische zeetochten, met Ierse volksverhalen 
en volksgeloof. Hij landde op een vis die hij voor een eiland aanzag. In Ierland 
noemt men hem de navigator. Volgens de legenden is hij uitgevaren in de 
Atlantische oceaan en na tal van wonderen beleefd te hebben heeft hij zelfs “de 
eilanden der gelukzaligen” ontdekt. Een soort aards paradijs dat ligt in de richting 
van de ondergaande zon. Waarschijnlijk is dit een herinnering aan een tocht naar 
Amerika van de Keltische  zeevaarders in oeroude tijden. Tijdens zijn tocht 
beschermde hij de bemanning tegen brand, en hellevuur. Het woord klinkt ook als 
brand (Terschellinger vuurtoren Brandaris!). Heel bekend is het werk van onze 
Nederlandse schrijver-dichter Bertus Aafjes: “De reis van Sinte Brendaan”.  
Wegens zijn zwerftochten werd Brendanus of Brandaan, beschermheilige van de 
reizigers, schippers, zeevaarders en van de vuurtoren.  

Christoffel 24 juli: Een van de vele legenden verhaalt van ene Reprobus die zo 
arrogant was dat hij zijn diensten alleen wilde aanbieden aan het allerhoogste 
gezag. Eerst trad hij in dienst bij de koning, die echter bang bleek te zijn voor de 
keizer. Hij trad in dienst bij de keizer, maar die was bang voor de duivel. Toen 
bood hij zijn diensten aan aan de duivel. De duivel was echter bang voor Christus 
en Reprobus besloot Christus te gaan dienen. Hij deed dit, op advies van een 
kluizenaar, door mensen op zijn brede rug een rivier over te dragen. Op zekere dag 
moest hij een klein kind de rivier over tillen. Terwijl hij daarmee bezig was, werd 
het kind echter zwaarder en zwaarder, totdat Reprobus bijna bezweek en tot zijn 
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schouders in het water stond. Toen openbaarde het kind 
zich als Christus en doopte Reprobus in de rivier. Zijn 
doopnaam werd Christoffel, Christusdrager. In de 
middeleeuwen was Christophorus een van de veertien 
noodhelpers. Het auto- motor- en fietszegenen op zijn 
feestdag is, ondanks dat de Heilige van de 
heiligenkalender is geschrapt, gewoon doorgegaan nadat 
het Vaticaan toestemming gaf. Susteren autozegen.    
Patroon van de bewoners van de stad Roermond, waar 
een groot beeld van hem met Christus op zijn schouder de 
top van de kathedraal siert. In die stad staat de enige Sint 
Christoffel kathedraal ter wereld. Patroonheilige van de 
reizigers, alle verkeersdeelnemers en pelgrims. 
Beschermer tegen een “onvoorziene dood”.  

Driekoningen 6 januari: Niet alleen bij hun leven hebben de Driekoningen veel 
gereisd. De overlevering uit de 12e eeuw verhaalt dat hun relieken door keizerin 
Helena, de moeder van Constantijn de Grote zijn ontdekt en naar Byzantium 
overgebracht. Daar werden zij in de Aya Sofia bijgezet. Van hieruit zijn de 
Driekoningen  naar Milaan vervoerd en van daar zijn de “authentieke” relieken 
onder keizer Frederik I Barbarossa naar Duitsland gebracht. De Keulse 
aartsbisschop Reinhold van Dassel kreeg verlof ze bij te zetten in de Dom van 
Keulen (1164). Daar worden de schedels nog altijd in kostbare schrijnen bewaard. 
Het Keulse stadswapen heeft drie kronen. 
Patroon van bontbewerkers, reizigers en horecapersoneel. Aangeroepen tegen 
epilepsie, hondsdolheid, hoofdpijn, alle gevaren op reis. Voor een verre reis ging 
men een Driekoningen briefje halen in Keulen.  

Eulalia van Barcelona 12 februari: Vereerd in Catalonië. Volgens de legende 
werd zij als veertienjarige gemarteld en naakt te kijk gezet. Als teken van haar 
onschuld viel er sneeuw. 
Patrones van kraamvrouwen, reizigers, zwangeren. Aangeroepen tegen dysenterie 
en ongeluk, tegen regen. 

Eulalia van Mérida 10 december:  De meest gevierde martelares van Spanje. 
Dankzij haar werd Mérida een beroemd bedevaartsoord.  
Patrones van kraamvrouwen, reizigers en zeelieden. Aangeroepen tegen diarree en 
ongelukken. 

Francisca Romana  9 maart: Omdat zij zo een goed contact had met haar 
engelbewaarder werd zij sinds 1925 patrones van het  vervoerswezen. Zij hield 
zich stipt aan de visie van haar engelbewaarder.  
Patrones van automobilisten, motorrijders, vliegeniers,  huisvrouwen, moeders, 
verkeer, verwaarloosde meisjes, weduwen, tegen pest en kwellingen van het 
vagevuur.   
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Gertrudis van Nijvel 17 maart: Een legende 
vertelt dat zij zeer bemind werd door een ridder. 
Hij was haar zo genegen dat hij het klooster 
overlaadde met giften. Door tegenspoed raakte hij 
verarmd en om zijn luxueuze leven te kunnen 
blijven leiden, sloot hij een verbond met de duivel 
en verkocht zijn ziel. Na zeven jaar kwam de 
duivel deze ziel opeisen. De boze liet zich echter 
overhalen dat de ridder een afscheidsmaal zou 
mogen houden in het klooster. Gertrudis bracht 
een afscheidsdronk,een heildronk op hem uit, 
waardoor hij bevrijd werd uit de duivelse macht. 
Zo verklaart de legende de oorsprong van de “Sint 

Geerten Minne”, de middeleeuwse heildronk bij een afscheid. Zo behoort zij tot de 
“reisheiligen”. Het verhaal met de ridder is heel bekend in onze streken. 
Een van de zijkapellen van de voormalige kruisherenkerk in Maastricht is 
beschilderd met een reeks voorstellingen uit haar leven waaronder deze heildronk. 
Zij gaf onderdak aan reizende priesters en werd aangeroepen door nonnen die op 
zee belaagd werden door monsters en dankzij het zgn. Gertrudiswonder redding 
vonden.  
Gertrudisparochies in Limburg: Heppeneert bij Maaseik, Beesel, Jabeek, 
Lottum, Maasbracht, Meerssen, Oirlo, Sint Geertruid en Wylre.  
Patrones van: Geertruidenberg, Sint Geertruid (gem. Margraten), schutterij 
Amstenrade, van pas gestorvenen, groentenkwekers, pelgrims, reizigers (vooral op 
zee), stervenden, tuinlieden, vrouwen die ongewild kinderloos blijven en zieken. 
Aanroepen tegen besmettelijke (kinder)ziekten, eczeem, koorts, krankzinnigheid, 
oogziekten, zenuwziekten, tegen mollen, muizen en rattenplagen en tegen knaag-
dieren die de oogst verwoesten, tegen reisgevaren, voor verzoening met vijanden. 

Jacobus de Meerdere, apostel 25 juli:  reisheilige, afgebeeld met 
pelgrimsuitrusting: lange mantel, breedgerande hoed versierd met schelpen, 
wandelstaf, reistas en veldfles. In tegenstelling tot het gangbare aposteltype draagt 
hij schoenen. Jakobsschelp op jas, staf of muts. Pelgrims die terugkeerden van 
Santiago de Compostella waar sinds de 9e eeuw de H. Jacobus de Meerdere wordt 
vereerd, zochten de St. Jakobsschelpen op het Gallicische strand. Zij, die de 
schelpen droegen, kregen daardoor onder de bescherming van St. Jacob een 
geheiligd karakter van onschendbaarheid (“Coquilles Saint Jaques”). 
Patroon van o.a.: Spanje, apothekers, blauwververs, bontbewerkers, drogisten, 
hoedenmakers, kettingsmeden, kousenmakers, lastdragers, molenaars (vanwege de 
oogsttijd), pelgrims, ridders, ruiters, schippers, waskaarsenmakers, wevers. 
Aangeroepen tegen reumatiek,voor een goede graan-, appel- en roggeoogst. De 
eerste appels heten Sint Jacobsappels, de roggeoogst begint omstreeks “sint Japik”.  

Johannes apostel 27 december: In het westen afgebeeld als jongste van de twaalf 
apostelen. Patroon van alchemisten, beeldenhandelaren, beeldhouwers, 
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bibliothecarissen, blikslagers, alle aspecten van de boekhandel, etsers, 
glazenmakers, graveurs, kaarsenmakers, kistenmakers, koffermakers (reizen), 
papiermakers, korfmakers, kuipers, lampenmakers, lettergieters, lithografen, 
notarissen, notenschrijvers, olieslagers, alle aspecten van papier en perkament 
maken, priesters, schilders, schrijvers, spiegelmakers, theologen, uitgevers, 
visverkopers, wielrenners, wijnbouwers, zadelmakers. Voor een voorspoedige reis, 
tegen voet- en beenpijn, brandwonden, epilepsie, vergiftigingen, tegen hagel, 
onweer, storm, voor vruchtbaarheid van het land, tegen tovenarij, beschermheilige 
van vriendschap. 

Jozef 19 maart: Sint Jozef wordt soms afgebeeld met reistas, staf en lantaarn.  
Patroon van ambachtslieden in het algemeen, arbeiders, asielzoekers (vlucht naar 
Egypte), begrafenisondernemers,  echtelieden, grafdelvers, handwerkslieden, 
herbergen en herbergbezoekers (Bethlehem), houthakkers, ingenieurs, jongeren, 
karmelietessen, maagden, meubelmakers, reizigers (reis naar Bethlehem, vlucht 
naar Egypte), schrijnwerkers, stervenden, telefonisten, timmerlieden, vaders, 
verbannenen, wagenmakers, wezen. Aangeroepen bij; oogziekten, patroon van de 
arbeid, van een zalige dood, van het christelijk gezin, van de universele kerk, 
kuisheid, sociale rechtvaardigheid, beschermer van stervenden, aangeroepen bij 
woningnood (overnachting in stal), bij huizenjacht, bij vertwijfelde situaties, 
verleidingen en bij zedelijke twijfel.  

Julianus Hospitator 29 januari:  Stichtte aan de oever van een rivier een huis 
voor arme pelgrims. Ook zette hij mensen de rivier over. Eens zette hij een 
melaatse over die Jezus Christus zelf bleek te zijn. Zijn verhaal heeft elementen 
van de Oedipus-sage, maar ook van andere heiligen.  
Patroon van circusartiesten, herbergiers, hotelhouders, pelgrims, (verdwaalde) 
reizigers, speellieden, straatmuzikanten, vissers en veerlieden. 

Leonardus van Noblat 6 november: Een belangrijke heilige tijdens de 
kruistochten. Hij bereikte dat koningin Chlotildis bevrijd werd. De legende verteld 
dat elke gevangene die in zijn nood tot hem bad, bevrijd werd en de ketenen aan 
zijn voeten kwam leggen. Gevaarlijke geesteszieken offerden na hun genezing de 
ketenen waarmee men hen geboeid had. Volgens een andere versie besteedde hij al 
zijn geld aan het vrijkopen van gevangenen. Werd kluizenaar bij Nobiliacum, nu 
Saint Leonard de Noblat bij Limoges. Hij bouwde een Mariakapelletje bij zijn cel 
dat de kern werd van een abdij. In de elfde eeuw werd vanwege het toenemend 
aantal pelgrims zijn kerk, die op een hoofdroute naar Santiago de Compostella lag 
vernieuwd. Sint Lieëndert is ook patroon van Urmond.  
Patroon van, boeren, landbouwers, fruithandelaren (Sint Lieëndert jeug de vlege 
weg), geesteszieken, gevangenen, groentekwekers, kuipers, kreupelen, 
kraamvrouwen, landbouwers, mijnwerkers, paardenhouders, reizigers, 
slotenmakers( gevangenschap), smeden, stalknechten, vishandelaars, zieken, 
zwakke kinderen, zwangere vrouwen (hielp koningin Chlotildis bij de bevalling). 
Aangeroepen tegen hoofdpijn, kinderziekten, lendenpijn, onvruchtbaarheid, 
reumatische ziekten, syfilis,spierpijn, aangezichtspijn, ziekten bij rundvee. 
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Maagd Maria 15 augustus Maria ten Hemelopneming: Eind zesde eeuw 
ingevoerd. Op 1 november 1950 werd de tenhemelopneming van Maria met ziel en 
lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard. 
Patroon van drenkelingen, Mariabroederschappen, Mariacongregatie, matrozen, 
moeders, priesters, reizigers, schippers, vissers. Aangeroepen bij barensnood, tegen 
bloedingen, breuken, koortsen, maagaandoeningen, onvruchtbaarheid, oogziekten, 
reumatiek, zenuwziekten. Aangeroepen bij gevaar, in alle noden, bij oorlog en bij 
strijd. 

Martinus van Tours 11 november: Bijzondere geluksdag. 
Zoon van een Romeins magistraat. Kwam als ruiter naar 
Gallië. Beroemd is het verhaal dat hij nog vóór zijn bekering 
op een gure winterdag Amiëns binnenreed en een arme man 
de helft van zijn mantel gaf. ´s Nachts verscheen Christus 
aan hem, gekleed in dat stuk mantel. Onder meer door dat 
voorval werd hij het symbool van naastenliefde. De 
Merovingische vorsten bezaten een belangrijk reliek van 
Sint Maarten. n.l. de halve mantel of de “cappa”. Deze werd 
op veldtochten meegedragen en in vredestijd bewaard in een 
klein heiligdom, de “capella” of “chapelle”. De zorg voor de 
cappa werd toevertrouwd aan een klerk, de “capellanus”. 
Hieraan danken wij de benamingen kapel en kapelaan.  
Patroon van o.a. Frankrijk (hij is de populairste heilige van 
Frankrijk). Er zijn 485 gehuchten en dorpen en ruim 
zesendertighonderd parochiekerken naar hem genoemd.  
Hongarije, Groningen, Parijs, Montserrat, Sint Maarten 
(eiland), Sint Maartensdijk, Sint Martens-Voeren, Utrecht, 

in de zevende eeuw was in Utrecht al de Sint Maartenskerk. Van 
aardewerkfabrikanten, alcoholbestrijders, bedelaars, bekeerde dronkaards, 
bezembinders, borstelmakers, ganzen, groothandelaren, herbergiers, herders, 
hoefsmeden, hotelhouders, kleermakers, kooplieden, kuipers, lakenhandelaren, 
leerlooiers, militairen, molenaars, omroepers, paarden, soldaten, ruiters, huisdieren 
in het algemeen en vee, venters, zwakke weggebruikers, wevers, wapensmeden, 
wijnbouwers, wijnhandelaren. Aangeroepen tegen alcoholisme, bedplassen, 
huiduitslag, koorts, pokken, roos, tegen slangen en wormen, onvruchtbaarheid in 
het algemeen en van de velden in het bijzonder, voor het verkrijgen van rijkdom.  

Nicolaas van Mira 6 december: 
Met name in havensteden is hij een zeer populaire patroonheilige. Hij zou 
schipbreukelingen gered hebben. Vandaar ook de afbeelding van de heilige met een 
schip of een anker. 

Wij sullen ons scheepken wel stieren 
Al over die wilde see 
Al op Sinterklaes maniere 
Soo gaet er ons soetelief mee 
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Op reis naar het Heilig Land zou Sinterklaas 
een storm door zijn gebed tot bedaren hebben 
gebracht. 
Een van de legenden vertelt dat hij door een 
wonder een rijk met graan geladen schip uit 
Spanje liet aanmeren in Bari in Italië, dat op 
dat moment door een hongersnood gekweld 
werd. Bij het lossen werd de inhoud niet 
minder. Niet voor niets zullen ze daar uit volle 
borst gezongen hebben: " Zie ginds komt de 
stoomboot, uit Spanje weer aan!" Ofschoon 
wij best wel weten dat de stoomboot veel later 
werd uitgevonden! Het liedje is uit de 
versjesbundel “Sint Nicolaas en zijn knecht.” 
door J. Schenkman 1851. Hij liet als eerste 
Sint Nicolaas met een modern vervoermiddel 
komen. Zo heeft een populair liedje de traditie 

van eeuwen kunnen veranderen. De meeste klassiekers die wij nu nog kennen, 
dateren van rond 1850. In onze tijd komt Sinterklaas met de stadsbus! Sint 
Nicolaas staat in het gemeentewapen van: Broekhuizen, Haps, Helvoirt, 
Heythuizen, Meijel en Valkenswaard als patroon afgebeeld. 
In de Sint Nicolaasparochie in Guttecoven viert men kermis in de week van 
Sinterklaas.  
Patroon van: Rusland, New York en van Amsterdam ( de eerste parochiekerk daar 
is de Sint Nicolaaskerk uit 1306), talloze andere kerken in Nederland en van de 
Limburgse schutterijen: Heythuysen, Meyel en Susteren. Advocaten, apothekers, 
bakkers, banketbakkers, banken van lening, basisschoolleerlingen, boeren, 
brandweerlieden, dieven, gevangenen, gevangenenbewakers, kaarsenmakers, 
kantwerkhandelaren, kelners, knopenmakers, koren en zaadhandelaren, kooplieden 
(marskramers), koorknapen, kuipers, leraren, linnenhandelaren, lintwevers, 
lompenhandelaren, marskramers, matrozen, ongetrouwde meisjes en vrouwen, 
molenaars, notarissen, onderwijzers, parfumeurs, pelgrims, rechters, reders, 
reizigers, scheepvaarders, schrijvers, slagers, specerijenhandelaren, steenhouwers, 
stoelenmakers, surprises, valselijk beschuldigden, veerlieden, vishandelaren, 
vissers, vrachtrijders, weerlozen, wevers, wijnhandelaren, alle winkeliers, zakken-
dragers, zeelieden. Beschermer van kinderen. Aangeroepen tegen 
onvruchtbaarheid, voor bevrijding uit de gevangenis, voor het terugkrijgen van 
verloren zaken, tegen foutieve oordelen, tegen gevaren van storm en water.  

Petronella van Rome 31 mei: 
Volgens de legende woonde zij in de 1e eeuw bij ene Petrus in huis. Vanwege de 
gelijkenis in naam en het zich verspreidende idee dat zij een dochter van Petrus 
apostel was koos Pippijn III de Korte haar als schutspatroon. Zo werd de oudste 
dochter van de kerk patroon van Frankrijk. In de Sint Pieter werd in 1889 een 
Petronella kapel gebouwd. 
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Patroon van Frankrijk en Rome, pelgrims, reizigers. Aangeroepen tegen koorts. 

Rafaël 29 september: 
“Ik immers ben de engel Rafaël, een van ons zevenen,  die staan voor de Heer.” 
Aan de hand van deze tekst uit Tobias 12 : 15, kwam men tot de opvatting, dat er 
zeven aartsengelen zijn. In Nederland komen de zeven aartsengelen voor op een 
kopergravure van Hieronymus Wierix (1551-1619): Rafaël de genezer draagt een 
zalfbus en wordt genoemd als reisgezel en begeleider van de jonge Tobias en als 
begeleider op terugreis naar zijn oude vader.  
Patroon van apothekers, artsen, emigranten, reizigers, spoorwegpersoneel en 
verpleegsters. Aangeroepen als genezer en een veilig geleider van reizenden.  

Reinier van Pisa 17 juni: Liet zich na een zeer onstuimige jeugd dopen. Greep 
naar eigen zeggen elke gelegenheid tot zonde aan. Hij gaf als rondreizend 
troubadour in Noord Italië alles weg en beweende zijn zonden zo intens dat hij er 
nagenoeg blind van werd en als marskramer iets verdiende om een tocht naar het 
heilige land te kunnen maken. Maar toen hij op een dag naar zijn beurs tastte, 
kwam daar een afgrijselijke stank vandaan. Zo erg als alleen de duivel zelf kan 
veroorzaken. Toen nam hij zich voor dat hij nooit meer een vinger naar geld zou 
uitsteken. Hij leefde van aalmoezen. Op de boot als pelgrim naar het heilig land 
nam hij plaats tussen de roeiers. Hij wist het gezelschap zo te vermaken dat ze er 
waren voor ze er erg in hadden. Meerdere malen redde hij zeelieden van de 
verdrinkingsdood.  
Patroon van reizigers, roeiers, zeelieden. Aangeroepen tegen verdrinkingsdood. 

Romedius van Thaur 15 januari: Hoort vanwege zijn pelgrimstocht naar Rome 
tot de reisheiligen.  
Patroon van de graven van Thun, reizigers, Tiroolse theologiestudenten. 
Aangeroepen tegen beenziekten, hoofdpijn, kiespijn, koorts, tegen gevangenschap, 
gevaren op zee, hagel, storm, ongelukken, overstromingen, vuur, voor een 
voorspoedige reis. 

Tobia de Jongere 13 september: Zoon van Tobit van Ninive, die hem naar Rages 
zond. Hij werd op zijn tocht begeleid door de engel Rafaël.  

Patroon van reizigers en pelgrims. 
Valentinus (Valentijn) van Terni 14 februari: Zijn feestdag is gekoppeld aan 
voorchristelijke lentegebruiken. Sommigen denken aan fakkelommegangen, een 
verchristelijking van de bruidstocht van de Germaanse liefdesgod Freyr naar 
Gerda. Vogels en geliefden vonden elkaar.  
Patroon van bijenhouders, geliefden, jongeren, molenaars (geeft gunstige wind), 
reizigers, schippers, verliefden en verloofden, vee, aangeroepen tegen epilepsie 
(vanwege zijn naam met vallende ziekte geassocieerd), flauwvallen, jicht, 
machteloosheid, oogaandoeningen, pest, stuipen, voor een gelukkig huwelijk. Hij 
beschermt zaad tegen mollen. 
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Bul voor het Amelberga altaar, 1722 
A.M.P.P. Janssen 
 

 
Innocentius PP XIII 
Ad futuram rei memoriam omnium [...] specialibus indulgentiarum muneribus decoramus 
ut inde fidelium de[votione] animae domini nostri Jesu Christi eiusque Sanctorum suffragia 
meritorum consequi et ... adiutae ex... ... ... ...m ... per Dei misericordiam perduci valeant 
volentes igitur ecclesiam coll[egiatam] utriusque sexus sub titulo Sanctissimi Salvatoris 
Susterii Leodiensis Dioecesis in qua aliud altare privilegiatum non reperitur concessum, et 
in ea situm altare Sanctae Amelbergae hoc speciali dono illustrare, dummodo in dicta 
ecclesiae decem missae quotidie celebrentur, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum 
Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, ut quandocumque sacerdos aliquis 
saecularis vel regularis missam defunctorum in die communi defunctorum et singulis 
diebus intra illius octavam ac secunda et sexta feriis cuiuslibet hebdomadae pro anima 
cuiuscumque christi fidelis, quae ideo in charitate coniuncta ab hac luce migraverit ad 
praedictum altare celebrabit, anima ista de thesauro ecclesiae per modum suffragii 
indulgentiam consequatur, ita ut eiusdem domini nostri Jesu Christi ac Beatissimae Virginis 
Mariae Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus a purgatorii poenis liberetur 
concedimus  et indulgemus in commune facientes, non obstantibus quibuscumque, 
praesentibus ad septennium tantum valituris. Datum Romae apud Sanctam Mariam 
Maiorem sub annulo piscatoris die xxii septembris MDCCXXII Pontificatus Nostri Anno 
Secundo. 
 
Op de achterzijde: 
Benedictus XIII in 1722 voor zeven jaar ( in eccl[esia] collegiata) 
Een aflaat privilegiatum op aangeduide dagen mits dagelijks tien missen gelezen 
worden. Genoteerd 1891.  
 
Bulla altar[i] ... [Amelber]ga pro 7 annis inceptum [...] 1722. 
Bul voor het altaar van de H. Amelberga voor 7 jaren, begonnen op ... 1722. 
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Vertaling Latijnse tekst: 
 
Paus Innocentius XIII 
Tot toekomstige herinnering aan deze zaak bij allen... [aangezien wij altaren] met 
speciale giften van aflaten sieren opdat daardoor door de devotie der gelovigen 
zielen de steun van onze heer Jezus Christus en Zijn heiligen voor hun verdiensten 
kunnen verkrijgen en ... geholpen uit de ... ... door de barmhartigheid van God 
gevoerd kunnen worden, en aangezien we derhalve de collegiale kerk van beide 
geslachten met de titel van de Allerheiligste Salvator te Susteren in het bisdom 
Luik, waarin geen ander toegestaan gepriviligeerd altaar gevonden wordt, en het 
daarin gelegen altaar van de Heilige Amelberga met dit bijzondere geschenk willen 
verheerlijken, mits in de genoemde kerk dagelijks tien missen opgedragen worden, 
staan wij toe, vertrouwend op de barmhartigheid van de almachtige God en het 
gezag van Diens Heilige apostelen Petrus en Paulus, dat telkens wanneer een 
seculiere of reguliere priester een mis voor overledenen op de gemeenschappelijke 
dag van de overledenen en op de afzonderlijke dagen binnen het octaaf ervan en op 
de maandag en vrijdag van iedere week voor de ziel van iedere christengelovige, 
die derhalve in liefde verbonden van dit (aardse) licht weggegaan is, aan het 
voornoemde altaar op zal dragen, die ziel uit de schat van de kerk door voorspraak 
een aflaat verwerft, zo dat ze door de verdiensten van dezelfde heer van ons Jezus 
Christus en de allerzaligste Maagd Maria en alle Heiligen, die haar steunen, van de 
straffen van het vagevuur bevrijd wordt, en geven de aflaat in het openbaar, zonder 
iemands tegenspraak terwijl dit schrijven voor slechts zeven jaar geldig zal zijn. 
Gegeven te Rome in de Santa Maria Maggiore in het jaar van de Visser op de 22 
september 1722 in het tweede jaar van ons pontificaat. 
 
 
 

  



 19 
 

Toelichting bij artikel Guus Janssen 
Wil Schulpen 
 
Bij de verhuizing van deken Cobben van de Kloosterstraat naar de huidige pastorie 
– ik meen in 1977/8 – troffen we in een kist een aantal documenten aan, die naar 
onze overtuiging tot het parochiearchief behoorden. De papieren werden dan ook 
aldaar opgeborgen. Kopieën werden gemaakt en een serie kwam op de 
oudheidkamer terecht. Deze zullen nu in een van de kasten geplaatst worden van de 
vereniging in Vastrada. 
Waar de originelen terecht waren gekomen, was voor menigeen een vraag en 
diverse navragen leverden eigenlijk niets op, totdat het gemeentelijk archief van 
Sittard een inventaris boven tafel haalde waaruit bleek dat de documenten aldaar 
afgegeven en opgeborgen waren.  
Naast het zeventiende eeuwse afschrift  van een document uit 1447 was een 
pauselijke bul uit 1722 toch minstens interessant. Aan Guus Janssen werd gevraagd 
om het document te transcriberen, waarmee we bedoelen het geheel in leesbare 
tekst overschrijven. Hierbij moet men natuurlijk ook bekend zijn met de vele 
afkortingen die gebruikt worden. Tevens heeft hij de Latijnse tekst voor ons 
vertaald, zodat we ook inhoudelijk op de hoogte komen. Dit is ongetwijfeld een 
moeilijk en langdurig werk geweest, maar het is wel tot een prachtig einde 
gekomen. Guus bedankt! 
 
Eigenlijk is de paus niet volledig, het hoofdaltaar van de kerk is aan de drie 
patroonheiligen gewijd: Amelberga, Albericus en Gregorius. Het is volgens de 
paus een geschenk aan het altaar van de H. Amelberga. De paus zal niet volledig 
ingelicht zijn.  
Pastoor-deken Broccaerts, die zo’n veertig jaar de parochie onder zijn hoede heeft 
gehad, somt een halve eeuw eerder de altaren op. Het komt mij voor dat deze 
Broccaerts ongeveer hetzelfde dacht als hij schrijft dat de kerk toegewijd is aan 
Salvator én Amelberga. En daarna de altaren opsomt. Zoals ook in dit document 
staat, meende Broccaerts: de titel van de kerk is Salvator, maar het hoofdaltaar is 
aan Amelberga toegewijd. 
Tussen beide vermeldingen vonden we nog drie vermeldingen van het Amelberga 
altaar, alhoewel er eentje niet geheel duidelijk is. 
In 1674 laat abdis Gisela Maria barones van Neuhoff vastleggen dat zij een som 
geld beschikbaar stelt voor een mis om half negen op vrijdag aan het Sint 
Amelberga altaar. Een decennium later sticht kanunnik Johan Bress een beneficium  
van vijf wekelijkse missen op het Amelberga altaar (of ter ere van haar?). Weer 
vijftien jaar later schenkt de abdis driehonderd gulden voor een mis op zaterdag op 
het altaar. 
Soms moet het druk zijn geweest want op dit altaar moesten ook de dagelijkse 
missen door de kanunniken gelezen worden, welke aan hun ambt verbonden waren. 
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Het vroegmiddeleeuws grafveld bij de Amelbergakerk. 
Wil Schulpen 
 
Tijdens de opgravingen behoorden de graven met skeletten tot de spectaculaire 
vondsten en kregen relatief veel aandacht van de toeschouwers. Er is toen een heel 
grafveld gevonden langs de kerk, welk zich waarschijnlijk ook binnen de huidige 
kerk heeft voortgezet.  
Van de heer Henk Stoepker, de toenmalige provinciaal archeoloog en 
verantwoordelijk voor het wetenschappelijk deel van het onderzoek, ontving ik een 
tijdje geleden een aantal bestandjes met vele gegevens over die opgravingen. Ik 
zou ze willen aanduiden met 

- Een bestand met een overzicht en enige beschrijving van de graven 
- Intern Verslag Archeozoölogie / ROB; 1 mei 1998; Het menselijk 

skeletmateriaal van het Salvatorplein te Susteren, S. Baetsen 
- Een bestand met een tabel met een overzicht van de graven 
- Een tekening met graven met rood gekleurde graven voor vrouwen en 

blauw gekleurde graven voor mannen 
 

 
 

De tekening van Henk Stoepker met de ingekleurde graven 
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De heer S. Baetsen heeft gebruik gemaakt van de gegevens van de heer Stoepker 
en zijn team, maar heeft ook de overblijfselen verder onderzocht.  In diens rapport 
kunnen we een aantal resultaten terugvinden: 

1. Datering grafveld 800 – 1100 AD 

2. De grootte van het grafveld werd vastgelegd op honderd en vier (104) graven.  
Het waren vaak graven waarin sporen van de grafkist nog werden aangetroffen. 
Vaak echter werd van een kist niets aangetroffen. Bij enkele graven is er ook 
sprake van een hoofdnis, waar bij enkele van die graven een stenen vloer werd 
aangetroffen. Eén keer werd een uit maaskeien gemetseld graf een ‘steenkist’ 
aangetroffen (B=110,  l=170 en h=30). De dikte was ca één maaskei (15 à 20 
cm). 
De dateerbare graven, althans de graven waaraan een periode gekoppeld werd 
zijn als volgt onder te verdelen: 

 
Wanneer we alleen naar de middeleeuwen kijken dan zien we dat driekwart 
van de begravingen in de periode 700-1000 vallen en een kwart in de tweede 
helft van de 12e eeuw. 
Waarom Henk Stoepker het grafveld dateert 800-1100 wordt niet duidelijk. De 
gegevens  lijken te zeggen dat er begravingen plaatsvonden in de 9e /10e eeuw 
en later nog eens in de tweede helft van de 12e eeuw. 
Dat de begravingen in het terrein ‘pas’ in de loop van de negende eeuw 
begonnen is niet vreemd, ondanks dat de bewoningsgeschiedenis eind zevende 
eeuw (ca. 670) begint. Immers het oudste kerkje, wellicht een zaalkerkje, heeft 
gezien de ligging van de sarcofagen (2 typen: beide uit de periode eind zevende 
tot begin negende eeuw ofwel 680-820) gelegen ter plaatse van het huidig 
priesterkoor en de viering. De oudste delen van het grafveld liggen dan ook 
logischerwijs binnen het grondplan van de huidige basiliek. 

 
 
 
 

Periode Aantal 
graven 

percentage 

IJzertijd (Midden en laat: 500 v.Chr. – 50 na Chr.) 10 18% 
Romeinse tijd (50 na Chr. – 400) 2 4% 
Merovingische periode (400 – 700) 0 0% 
Karolingische periode (700-1000) 30 53% 
Elfde eeuw (1000-1100) 1 2% 
Eerste helft twaalfde eeuw (1100-1150) 0 0% 
Tweede helft twaalfde eeuw (1150-1200) 8 14% 
Late Middeleeuwen (1200-1500) 1 2% 
Nieuwe tijd (1500 – 1800) 5 9% 
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3. De vrouw-man-kind verdeling 
De grens voor volwassenen wordt gelegd bij 20 jaar. Dan werden in vijftien 
graven zeker kinderen gevonden en in tien werden personen gevonden die 
ouder dan 15 waren maar van wie het onduidelijk is of ze onder de 20 waren. 
In de overige zevenenzeventig graven waren volwassenen begraven en wel : 
a. Zevenenveertig  vrouwen 
b. negentien mannen 
c. elf  onduidelijk man of vrouw 
Het betreft hier dus honderdentwee graven en ontbreken er twee. Wellicht 
wordt dit gecorrigeerd door zijn opmerking onder de tabel dat het achttien 
mannen en drie mogelijk mannen betrof; dus eenentwintig in plaats van  
negentien, zoals in de tabel vermeld. 
Wanneer we dus puur naar de man – vrouw verhouding kijken, zien we dat de 
verhouding is 31% mannen en 69 % vrouwen 

4. De lengte van vrouwen en mannen 
De gemiddelde lengte van de vrouwen was 163 cm 
De gemiddelde lengte van de mannen 173/174 cm 
Aangezien de gevonden gegevens op internet niet altijd hetzelfde aangaven, 
willen we de vergelijking met de tweede helft van de vorige eeuw (1950-2000) 
als volgt verwoorden: het lijkt erop dat de mensen rond 1000 nagenoeg 
dezelfde lengte hadden als duizend jaar later. 

5.Gemiddelde leeftijd bij overlijden van 
volwassenen 
Mannen 38 en  vrouwen 44 jaar. 
Vergelijking St. Servaas Maastricht 
1070-1521 mannen: 56 jaar 
Delft Oude en Nieuwe Gasthuis 1265-
1625: mannen 43 jaar, vrouwen 48 jaar 
Friese terp Oosterbeintum 450-750 
mannen en vrouwen: 38 jaar 
Het klooster  Fishergate te York 
(Engeland) (laat 10e – 12e eeuw) 
mannen 33 en vrouwen 37 jaar 

6.Weinig verschillende pathologieën 
aangetroffen . De percentages liggen in 
het algemeen lager dan in Maastricht, 
Delft en Fishergate: degeneratie 
tussenwervel, degeneratie van de 
facetgewrichten van de wervelboog 
degeneratie van de perifere gewrichten 
e.a. 
  

Begraving in kuil met uitgespaarde 
nis voor het hoofd 

http://www.hstoepker.freeler.nl/archeologie in limburg 1982-2005.htm#_top#_top
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7. Richting van de graven. 

Definities: West: 270° / 300 gon;  noordwest 315°/ 350 gon; en noord 0° of 
360°/ 0 of 400 gon. De ligging van kerk is west-noord-west: 292,5°/ 325 gon. 

Aantal graven Richting in gons 
5 295-305 
4 305-315 

12 315-325 
 Kerk 325 

44 325-335 
33 335-345 
6 345-355 

 
Als de graven zich gericht hebben naar een kerk (hetgeen er wel op lijkt omdat 
je anders een oriëntatie van 270° ± 15° zou hebben verwacht), dan is die kerk 
iets meer noordwestelijk gericht geweest, zo omstreeks de 335 gon ofwel 300°. 
Mogelijk dat de afwijkingen in de basiliek (zie elders in deze Heemklank)) hier 
ook een gevolg van zijn. 
Of men op deze basis individuele graven aan een kerk kan toewijzen valt te 
betwijfelen, gezien het geringe verschil in oriëntatie. Alleen algemeen kan 
opgemerkt dat – indien de graven gericht zijn en dat zijn ze m.i. zeker –dat dan 
dat kerkje slechts enkele graden meer west georiënteerd was, dan de huidige – 
als het al niet de huidige oriëntatie was, waarbij voorganger en huidige 
natuurlijk hetzelfde gericht kunnen zijn (geweest).  

Wat betreft de IJzertijdgraven (15-17) en de graven uit de Romeinse tijd passen 
prachtig  binnen de groep met een oriëntatie van  335 gon ±10gom (ofwel 
ongeveer 300°±10°) 
Op basis hiervan zou ik ze willen toedelen bij groep begravingen uit 800-1000. 
Het komt mij als bijna onmogelijk voor dat bijna twintig begravingen eeuwen 
voor de bouw van een kerk zich aan die richting toevallig hebben gehouden. 
De graven zijn dan wel ‘verontreinigd’ met voorwerpen uit een veel oudere tijd 

 
Conclusie S. Baetsen: 
De opgegraven individuen die in de periode 800-1100 AD begraven zijn op het 
Salvatorplein te Susteren vertonen kenmerken die bij een, voor die periode, 
gemiddeld welvarende en redelijk gezonde kloosterbevolking horen. Dit blijkt uit 
de gemiddelde leeftijd bij overlijden,  de frequentie van de verschillende 
pathologieën en de gemiddelde staande lichaamslengte.  
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Hoewel de gegevens afzonderlijk zeker interessant zijn, is de toetsing van het 
geheel aan gegevens aan het historisch verhaal van Susteren toch het eerste wat we 
zochten. De vraag die hierbij het duidelijkst gesteld wordt is: Wie heeft er gelijk: 
de historici uit de negentiende/ twintigste eeuw of de geschiedkundige uit de 
zeventiende eeuw en vroeger. Deze laatsten, zoals Kritzraedt (Gangelt/Sittard) en 
Herzworm (Maaseik/Venlo), beweren dat de abdij van Susteren steeds door 
vrouwelijke kloosterlingen bevolkt is. De eerste beweren dat Susteren tot ongeveer 
de tijd van Zwentibold een mannenklooster is geweest en dat pas eind negende 
eeuw het bewoond werd door vrouwen. 

Wat zijn de verwachte gevolgen voor het grafveld wanneer de negentiende en 
twintigste eeuwse geschiedkundigen gelijk hebben. Dan moeten de graven uit de 
periode 800-880 (zeg de negende eeuw) zo goed als allemaal mannen bevatten. 
Tevens zou je verwachten dat een gedeelte van het grafveld en wel het oudste 
geheel uit mannengraven zou bestaan. Een analyse van de gegevens levert op dat er 
zeker geen gedeelte van het grafveld nagenoeg volledig uit mannengraven bestaat. 
Verder is het niet zo dat er opvallend veel mannengraven ouder zijn dan de 
vrouwengraven. 
Wij hebben er vertrouwen in dat de deskundigen, Stoepker en Baetsen, een redelijk 
beeld hebben geschetst van het gevonden grafveld. Het blijft natuurlijk altijd 
onzeker; groter zekerheid zou te verkrijgen zijn als alle stoffelijke resten van 
personen waarvan de sexe bekend is met bijvoorbeeld de C14 methode onderzocht 
werden. Hierop rekenen wij de eerste decennia niet, dus zullen we ons moeten 
‘behelpen’ met de beschikbare gegevens. 
Binnen de geschetste onzekerheid kan men dus met grote zekerheid stellen dat de 
zeventiende eeuwse historici – en natuurlijk ook de oudere – dichter tegen de 
waarheid aanleunen met hun opvatting dat Susteren vanaf het begin een 
vrouwengemeenschap is geweest. 

We willen nog even stilstaan bij de verhouding vrouwengraven ten opzichte van 
mannengraven, namelijk zeven graven met een vrouw en drie met een man. 
Laten we stellen dat de vrouwengemeenschap bijgestaan werd door één priester. 
Die persoon werd op zijn vijfentwintigste tot priester gewijd en kwam na enige tijd 
in het Susterens klooster en stierf (gemiddeld) op drieëndertige jarige leeftijd. Stel 
hij was vijf jaar in het klooster (gemiddeld) geweest. Een non kwam ‘gemiddeld’ 
op vijftienjarige leeftijd in het klooster (aanname). Zij verbleef er dan drieentwintig 
jaar. Bij dergelijke cijfers ontstaat een grafveld. Dergelijke cijfers zou een grafveld 
tot gevolg hebben van een klooster van ongeveer twaalf nonnen en één priester. 
Het grafveld kan dus zeer wel bij een vrouwenabdij gehoord hebben.  
 
Wanneer men de resultaten van het opgegraven grafveld overziet en de 
bijbehorende consequenties overziet dat kan men begrip er voor opbrengen dat 
Henk Stoepker zijn eindrapportage na bijna twee decennia nog steeds niet heeft ter 
beschikking gesteld. 
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Gelökkig is awhore nog troef 
Loek Storken 

Jaore geleje hawwe w’r hiej in Zöstere ein verzameling “schone jongelingen” , die 
ónger de naam OHIT (Ouwhoere is troef) “probeerde” muziek te make en zoa den 
optoch op te loestere.  
Wiejer probeerde die jónges natuurlik ouch hunne naam zoa väöl meugelik ieër aan 
te doon door es ’t effe koos flink te awhore. 
In ‘t Nederlands haet ’t woord “ouwehoeren” ein tamelik negatieve beteikenis. ‘t 
Wurdt verklaord es : “praten of kletsen als een oude hoer, vervelend praten, zeuren, 
zaniken”. In ós Limburgs plat is die beteikenis väöl positiever (wie gelökkig mit de 
meiste dènger hiej) en wurdt d’r gekald euver “lekker awhore”, ‘t neet al te serieus 
urges euver höbbe óm èns flink te kènne lache. Zoa is bieveurbeeld ’t buutterede 
ein dudelik veurbeeld van op ein “zuiderse” meneer awhore, wobie dèks ouch waal 

dènger gezag moge waere die 
net waal of net neet euver ’t 
rendje zeen, of die neet veur 
eders oar besjtömp zeen. Hiej 
bie ós wèt toch jederein det d’r 
die dènger neet te serieus mót 
pakke. Teminste det hoapse den 
mer ! D’r blieve toch ummer 
weer luuj die ’t neet kènne 
volge of ’t verkieërd oppakke en 
op hun (te lang) tieëne getraoje 
zeen.   
Gelökkig kènne w’r konstatere 
det det awhore, of det gaer 
heuëre van ge-awhoor, bie väöl 
Zösterdenieëre toch get in ’t 
blood zit (mesjien waal van 
Swentibold geërf!). Den eine 
haet det natuurlik get mieë 
mitgekrege es den angere, mer 
d’r besjtuit in Zöstere toch waal 
ein saort cultuur det me det 
awhore, det relativere, en det 
“get op den hak numme” waal 
wèt te waardere. Zoa is ’t laeve 
get minder serieus, en det höbbe 
w’r mesjien ouch waal van de 
Belsje kantj (of God-wèt-
wovan). Doe hoofs ‘t mer urges 
van te höbbe, esse ’t mer höbs ! 
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Op sommige, nae eigelik op väöl momente in ’t laeve, is ’t van groat belang desse 
èns effe neet alles te serieus paks. Doe mós den ’t laeve èns effe  “pakke wie dien 
jeske weijt”. De zaak èns” lekker laote bolle !” Die daag kómme d’r weer aan noe 
ich dit sjtökske aan ’t sjrieve bèn, dao höbbe w’r ózze Vastelaovend veur. Daonao 
is d’r weer gaw genóg eine dae dich aan dien jeske trèk ! Of dich dien jeske wilt 
oetdoon ! 
Zoa trèkke nog ummer op de vriedigmörge óm hawf tieën ónger ’t motto van 
Gerard Reve  “er is niets tegen geoudehoer, zolang er maar Gods zegen op rust”  
ein verzameling “schone ouderlingen” al keuvelend de “dreven” van en róndj 
Zöstere in. De bedoeling daovan is óngerwaeg, mer veural ouch in de bezochte 
“uitspanningen” get leuke dómme kal te verkoupe en es ’t effe kan ouch te heuëre. 
Oeteraard lök det den eine kieër baeter es den angere. Det haet te make mit de volle 
maon en de vorm van den daag (en of de vrouwluuj thoes lestig wore natuurlik !). 

Zoa hawwe w’r ’t in de waeke veur de kersmis natuurlik ouch euver waem noe 
thoes dae kersboum en det kribke moos of moogde opzètte. En in de meiste gevalle 
wore  de mansluuj weer de klos. En zoa wore ze zich natuurlik ouch weer flink aan 
’t beklage. Det woor mich ein gejieëmer ! ’t Leke waal vrouwluuj !  
“Jao”, zaet Ton. “Jaore höb ich zelf es os in det kribke gesjtange, mer dao wurse 
toch ouch neet vrolik mer waal doadmeug van. En det is sjtróntjvervaelend, want 
dao zaet geine get !”  
 “Jao, en doe mós ouch neet te lang naeve daen aezel sjtaon, want op den doer 
geisse op dem lieke !”, zaet einen angere. 
 “Jao, of daen aezel op dich”, kump den nummer drie d’rtösje. Geer merk waal, van 
dien vrunj mósse ’t höbbe ! 
“Bie ós woor den aezel krank gewore”, zag Ton weer. “Mer noe höb ich èns effe in 
de sjtraot róndjgekeke en gemerk det det gaar neet erg is. Dao wone d’r genóg! En 
ouch aan sjäöp höbse noait gebrek ! Jus eine kemieël, det is waal èns get lestiger!” 
Wie w´r ei paar waeke veur de Kers oppe Nuujsjtadt bie de Piep zote, koom eine 
vraemde in en dae vroog :”Sjtuit hie oppe Nuujsjtadt mit de Kersdaag ouch weer 
dae laevende Kerssjtal ? 
 “Nae” , zaet Ton mit ei sjtaole gezich, “allein mit de Paosje !”  
Eine van die men woor mit die glatigheid veur de Kersdaag oetgerótsj en op de kop 
gevalle ! (MER VOLGES MICH ZEEN ZE DET ALLEMAOL !) Hae haw tieën 
hechtinge in de kop en (teminste wie d’r zag) hersesjödding. Die hechtinge koosse 
good zeen, mer aan die hersesjödding, dao twiefel ich toch erg aan ! Det hawwe 
w’r in al die jaore toch al lang vanteveure gemerk mótte höbbe, det dae herses haw! 
Det woor ós eerder nog noait opgevalle ! 

Wie ze veur de Kersdaag in Italië nog aan ’t sjtömme wore euver Berlusconi moos 
daen “awwe sjnoeper” natuurlik ouch nog èns effe “in de tang” genómme waere.  
“Jao”, zaet eine, “volges mich zouwe ze dem hiej in Vastrada al neet mieë pakke. 
Dae mót al nao ein ech verzorgingshoes”. 
 “Jao, en doe zós waarsjienlik ein extra verzekering mótte aafsjloete veur de 
maedjes die dao wirke”, zaet den angere. Mer in Italië keze ze dem dus geweun es 
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premier ! Die numme Italië zelf dus al hieëlemaol neet mieë serieus, gezjwiege van 
Europa ! 

Eine van de jónges taffelieërs woor nao Lourdes gewaes. Ómdet de reis get duur 
oetgevalle woor, en ómdesse dao in Lourdes ouch nog èns flink op ein oar 
gehouwe wurs, haw d’r zich get bedach óm ei bietje oet de köste te kómme en zich 
get reisgeldj trök te verdene. Hae haw zich eine róffel van die plestik Mariabeeldjes 
in versjillende greuëtte gekoch wo normaal Lourdeswater in zit. Die haw d’r 
gevuld mit Franse cognac en dao de ganse kófferbak van d’n auto mit vol gezat.  
Aan de Franse grens gekómme, wo die douanes normaal get zitte te pitte of get 
Frans zitte te moele, woor natuurlik noe net controle. Dae Franse wout dreijt achter 
in dae kófferbak zó’ne dop van zó’n “flesj” en zaet in zien bèste Frans : “Ah, 
monsieur, c’est du cognac !” 
“Mer nom-de Dieu”, zaet Harie (want dae woor ‘t), “dus ’t geuf toch nog wónjere 
in Lourdes !” 
Daen douaan kik hem èns aan, sjut in de lach en reup : “Allez, allez, rije maar !” 
Es g’r uch dus bie Harie eine gaot drènke, den sjödt dae dich eine cognac St. Marie 
in, teminste es Maria dem intösje al neet oet haet. 
Wie God Harie mit dae klótsjende kófferbak zoog thoeskómme zag Dae : “Mer 
Harie, wo bès dich IN MIENE NAAM mit bezig ?”  
“Jao” , zaet Harie. “Geer mót nog get zègke ! Zó’n truukske höb Geer vreuger ouch 
al èns geflik mit det water en dae wien !” 

 Van dae van Deetere mótte w’r ós aaf en toe get van die verhaole oet de aw doas 
van Deetere aanheuëre. Dus neet euver ein aw doas, mer oet de aw doas ! 
Of ’t verhaol waor is, weit ich neet. Mer es ’t allein mer fantasie is, den is ’t in elk 
geval good gevónje. 
Doe has vreuger in Deetere nog eine (of mesjien waal mieë) sjlechters, die nog bie 
de luuj thoes kome sjlachte. Det verke (neet de sjlechter dus, mer dae koesj) woord 
zó’ne pin veur op dae kop gehawte, en den mit eine flinke sjlaag, den ging det 
bieësjke braaf ligke. 
Mer óm det oet te veure, mósse natuurlik waal mit z’n twieëje zeen. Daoróm haw 
dae sjlechter nog ei menke bie zich. 
Noe vertèlde Gene hieël netjes det dae man hieël sjlech zoog. Mer geer wèt wie det 
geit es me get gedrónke haet, det wurdt flink aangedik. Dae man woor dus al gaw 
zoa sjael wie eine latnagel (wie me det zoa sjoan zaet !) Dae zoog den hemel veur 
ein wiksdoas aan ! Dae keek zich mit de lènkeroug in zien rechtervottetesj (sorry 
veur de ónparlementaire oetdrökkinge !).  
Mer ja, de sjlechter heel ’t verke dae pin veur de kop en dae man zou houwe. 
Veurdet det loos ging, kik de sjlechter dae man aan en zaet : “Esse noe precies 
huits wose kiks, den huitse mich rech veur mien sjtar !” 
D’r woord neet bie vertèld waem den daag noe euverlaef haet, de sjlechter of ‘t 
verke ! 
Mer ich dènk toch waal det de kuusj ’t oeteindelik weer haet mótte kènne !  
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Noe w’r ’t toch euver de middesjtandj van Deetere höbbe, dao woor vreuger ouch 
eine sjnieder. Det zal waal hieël erg lang geleje zeen gewaes, of mesjien woor ’t 
waal hieëlemaol neet in Deetere ? 
Sjang, want zoa hèdde in daen tied bienao jederein in Deetere, moos mit de Paosje 
ein nuuj kestuum. In daen tied kreegse zoa wie zoa allein veur de Paosje ein nuuj 
kestuum en nog lang neet eder jaor. En dae sjnieder dae maakde det, nao ettelikke 
maole passe. 
’t Jeske woor ’t ieëste klaor. Wie Sjang mit det jeske thoeskoom en ’t de vrouw leet 
käöre, zag die : “Noe mósse dich toch èns kieke wie sjeif det dae moew in dae jas 
zit !” 
En toen koos daen erme Sjang al weer trök nao dae sjnieder. Dae deej Sjang det 
jeske aan, trok èns van alle kenj aan dae moew EN AAN SJANG en zag : “Kiek, 

esse noe aan    déze 
kantj ein hieël klein 
bietje sjeif löps mit 
eine sjouwer get nao 
achtere, den hungk dae 
moew precies good !”  
Sjang knoterde en 
grauwelde nog waal 
get, mer hae leet zich 
door de sjnieder toch 
aafsjepe en ging noe 
op heim aan met ’t 
gans kestuum, want 
ouch de bóks woor noe 
vaerdig. 
Wie Sjang thoes zoa 
greuëtsj wie eine pin 
veur de sjpegel van de 
sjlaopkamerkas sjtóng 
te dreije, kump zien 
vrouw kieke. Ze dreijt 
èns óm hem haer en 
zaet :” Ja mer, wat is 
det veur eine 
póllejoanes, dae 
sjnieder ! Die 
rechterpiep is achter 
väöl langer es veur, 
dao mósse mit trök!” 
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En weer koos daen erme Sjang zich de gansen tispel biejeinpakke en trök nao de 
sjnieder. 
“Ja”, zaet dae, wie d’r zich de zaak èns bekeke haw, “dao kèn ich noe toch neet 
mieë aan gaon sjoestere. Es geer noe aan deze kantj ei klein bietje veureuver loup, 
den hungk die piep precies rech!” 
Wie Sjang Paosjdaag same mit de vrouw oet de Hoagmès koom en euver ’t 
kirkplein veur de kathedraal van Deetere heives wool wanjele, heuërde hae achter 
zich de ein vrouw taenge de anger zègke : “Det mót toch eine verreks gooie 
sjnieder zeen gewaes, dae veur daen invalied nog ei passend kestuum gemaak 
haet!” 

W’r zote ouch èns róndjóm ei cafeetaefelke te awtutte euver alle politici die de 
lètsten tied allemaol de pin d’rin gehauwe hawwe : Camil, oze kroanprins oet 
Valkeburg, onze Jan-Peter, ’t prinsesje van Groen-Links Femke en mieë van dae 
zelfoetgerope adel.  
“Jao”, zaet inèns eine. “Die mótte noe mer èns oetsjeije mit opsjtappe. Sjtrak geit 
ós de keunegin ouch nog loupe !” 

Wie w’r door ’t Hieëresjträötje truuk op heim aan lepe, kome w’r eine groep 
Duutsje fitsers taenge, die ouch op de heimat aan ginge en de meiste hawwe van 
die fitshelme op. 
 “Mósse kieke, die drage helme op de fits”, zaet eine. ”Nae’, zaet d’n angere , “die 
höbbe ze nog op vanoet d’n oorlog!” Zoaget moogse natuurlik waal allein zègke 
mit ei paar pinte op ! En es geine jóng van euver de päöl d’rbie is ! Die jónges mit 
die helme wore trouwes nog gaar neet zoa awt ! En euver die fitse höbbe w’r mer 
gaar niks gezag ! 
Dit alles ónger ’t motto : 
LEID KUMP VAN ALLEIN 
SJPAS MÓT ME ZICH MAKE ! 
Allewiele zeen weer d’r achter det óngerwaeg awhore väöl belangrieker gewore is 
es ’t wanjele zelf. ’t Laeve is ein fieës, dao mósse neet te lichzinnig mit ómgaon ! 
Vreuger wole w’r nog kilomaeters make, mer daobie ónthaoste, get awtutte en eine 
gooie sjlaag lache, is nog sjóander. Of, wie in het Maya woord gezag : “Xinbal 
benel uich k’in nax che pixan – WANDEL NAAR DE ZON DIE DE ZIEL VAN 
HET LEVEN KOESTERT !” 
Eindelik zeen w’r, óndanks det det zich taenge liek te sjpraeke, toch nog tót de 
jaore van versjtandj gekómme. En : 

BAETER EIN AW HOOR, ES EIN JÓNG ZÓNGER KLANTJE ! 
  

DOORDÈNKERKE VAN DE MAONDJ 
bie gelaeg van de vastelaovend mieërt 2011 

 
BAETER EIN AWD WIEF 

ES EIN JÓNG ZUMP 
                                                               L.S. 
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De heilige Sanderbout (2)  
Wil Schulpen  

In de kerk van Susteren zijn een veertiental namen 
van bewoners van het oudste klooster van Susteren 
overgeleverd. Tot ergens in de  twintigste eeuw 
werden grotere relieken (delen van het skelet) van 
hen bewaard. Volgens zeggen van een oud-
kerkmeester, Wullem Meuffels, heeft men deze 
overblijfselen begraven ‘omdat men op geen enkele 
verantwoorde wijze de stoffelijke resten aan de 
namen kon koppelen’. Kerkrechtelijk wellicht het 
enig juiste wat men kon doen, alhoewel het uit 
oudheidkundig standpunt natuurlijk zonde is. 

In 1174 heeft abdis Imago van Loon 
een inventarislijst laten opstellen en 
toegevoegd aan het evangelieboek 
van Susteren. In deze lijst staan 
zeventien reliekhouders (dozen) 
vermeld die in de heiligdomskamer 
van de kerk in de zuidertoren 
bewaard worden.  
Algemeen wordt wel aangenomen dat het hier reliekhouders betreft van personen 
die in Susteren begraven zijn. Strikt genomen hoeft dit natuurlijk niet, maar het 
grote aantal overgeleverde namen lijkt de aanname te bevestigen.  
Deze vermelding van Imago wordt gezien als oudste schriftelijk teken dat de in 
Susteren begraven heiligen bijzonder vereerd werden. Met andere woorden de 
verheffing tot de eer van het altaar,  de heiligverklaring, heeft dus in het midden of 
vóór het midden van de twaalfde eeuw plaatsgevonden. Het lijkt verantwoord om 
te stellen dat Sanderbout  al in de twaalfde eeuw bijzonder vereerd werd in 
Susterens abdij. Alhoewel alleen de patroonheiligen van de abdij met naam werden 
genoemd. 

Een driekwart eeuw later schrijft Gilles van Orval dat de heiligen van Susteren 
door verschillende bisschoppen van Luik uit de aarde verheven zijn, heilig 
verklaard. Hij schrijft ook dat ze opgeborgen zijn in vergulde sarcofagen en 
lijkbaren. Hij bevestigt min of meer wat we veronderstelden ten aanzien van de 
tekst van Imagina van Loon. Naast de patroonheiligen noemt Gilles ook andere 
heiligen waaronder Sanderbout, wiens sterfdag op de ‘idus van augustus’ gevierd 
wordt; dit zou 13 of 15 augustus zijn. 
Het jaartal van de verheffing van Sanderbout is ons niet bekend, maar die datum 
ligt voor 1250 en naar grote waarschijnlijkheid ook voor 1174, als abdis Imago 
haar inventaris opmaakt. Wij menen dat het goed mogelijk is dat de 
patroonheiligen in het kader van de inwijding van de kerk op een 31ste mei, ook 
Drievuldigheidszondag, verheven zijn. Wellicht tegelijkertijd of kort erna zijn dan 

Zo zou de hoofdreliekhouder van 
Sanderbout er ook uit kunnen zien 
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de andere Susterense heiligen verheven tot de eer van het altaar. Dit moet dan 
omstreeks 1050 gebeurd zijn. 
Waarom is er een bijzondere verering van Sanderbout ontstaan? 
Dat de patroonheiligen bijzondere aandacht krijgen, is vanzelfsprekend en dat 
kunnen we ook constateren. Het belangrijkste dat Sanderbout bijzonder maakt, is 
dat hij beschouwd wordt als martelaar, en niet zoals de anderen als belijders. Een 
martelaar is iemand die sterft voor zijn geloof, vaak door te worden doodgemarteld. 
Dit gegeven zien wij als grondslag voor zijn verering en bijzondere plaats onder de 
Susterense heiligen. Ons ontbreken oudere gegevens over de verering van deze 
heilige en pas eind zeventiende eeuw krijgen we een weinig inzicht in de 
bijzondere cultus rondom zijn persoon. 
De Maaseikse kruisheer, nu eens niet Willem Sangers maar Arnold Hertzworm, 
laat ons weten dat Sanderbout in Susteren als 
kiespijnheilige gold. De traditie wilde dat wanneer iemand 
kiespijn had, de hiernaast afgebeelde kies uit zijn omhulsel 
werd genomen en fysisch contact maakte met de zere tand. 
Men vertrouwde er op dat de pijn verdween.  
Uit inventarislijsten weten we ook dat er nog meer relieken 
van hem in de abdij bewaard werden, namelijk 

 Het hoofd van koning Sanderbout 
 Een kleed van rood fluweel 
 Een kleed van groen fluweel met goud bestikt. Dit 

kleed wordt gedateerd in de dertiende eeuw en er is 
in 1893 in Düsseldorf een reconstructietekening van gemaakt, die in het 
archief van de parochie bewaard wordt. 

In het begin van de negentiende eeuw zien we dat in Susteren bij kiespijn niet meer 
Sanderbout, maar Apollonia aangeroepen wordt. We zien dan dat rond 1820 het 
feest van Apollonia bijzonder gevierd wordt met octaaf en dat aan haar feest een 
volle aflaat verbonden is. Haar feest is nagenoeg gelijk aan dat van Amelberga. Het 
lijkt mij dat het bijzondere feest van Apollonia alleen maar te verklaren is met de 
onderbouwing dat de bijzondere verering van Sanderbout getemperd moest 
worden, maar de mensen moesten wel iets gelijks terugkrijgen: de tand van 
Sanderbout werd de tand van Apollonia. 
Hou oud het bijzondere feest van Sanderbout is, is niet te zeggen. 
De naam Sanderbout is mogelijk als volgt afgeleid3. Sander kan samen hangen met 
het Fries ‘sint’, het Duitse ‘senden’ en het Nederlandse ‘zenden’. De 
oorspronkelijke betekenis van dat begrip is ‘gaan, onderweg zijn, op reis’. Het 
begrip bout, bold, bald betekent dapper, stoutmoedig.  
Sanderbout kunnen we dan zien als ‘hij die onderweg dapper is!’. 

                                                      
3 http://www.heiligen.net/pdf/S/SIENTJO~ABSINE.pdf: Sanderbout hangt samen met de Friese 
woorden ‘sint’ wat gaan, onderweg zijn betekend en bald dat stoutmoedig , dapper betekent. 
Sanderbout ofwel ‘de dappere onderweg’ 

http://www.heiligen.net/pdf/S/SIENTJO~ABSINE.pdf


32 
 

1 April  
Annie Schreurders-Derks  

1 April is de 91ste dag van het jaar, 92 ste in een schrikkeljaar in de Gregoriaanse 
kalender. Nog 274 dagen tot het einde van het jaar.  
Op 1 april ergens in het begin van de jaren 1950 werd ik door een van mijn oudere 
zussen naar “Betje van de Kamer” gestuurd om te vragen of de knoopsgaten van 
Derks al gaar waren. 
Jaren later stuurde ikzelf onze zoon naar “Martin de Bekker” om de “deigheisje” te 
lenen.  
1 april is de dag van de aprilgrappen. 1april is een dag waarop in veel landen 
mensen elkaar op een goedaardige manier voor de gek proberen te houden. De 
media sturen dan 's ochtends wat "groot nieuws" de wereld in, wat dan in de loop 
van de dag een 1 aprilgrap of aprilvis blijkt te zijn. Sommige bronnen zeggen dat 
de bijzondere betekenis van 1 april ontstaan is bij de Franse wijziging naar de 
Gregoriaanse kalender, zoals opgedragen door Paus Gregorius XIII in 1582. 
Voor die tijd werd nieuwjaar gevierd van 25 maart tot 1 april. Met de verandering 
van het kalendersysteem werd nieuwjaar verplaatst naar 1 januari. 
Mensen die dit vergaten of die het nieuwe kalendersysteem weigerden te 
aanvaarden, kregen uitnodigingen voor niet gehouden feestjes, grappige presentjes 
enzovoort. Zij werden voor nar uitgescholden. 
In Frankrijk heette dit poisson d'avril. In Engelstalige landen wordt het April 
Fool's Day genoemd, de Duitsers spreken van Narrentag en de Russen hebben het 
over День Дурака (Dyen' Doeraka, letterlijk vertaald: de dag van de dommerik) . 
In sommige Vlaamse streken spreekt men over verzenderkesdag, de dag waarop 
je iedereen tracht ergens heen te zenden om ze beet te nemen. Er werden vroeger 
op die dag kaarten verzonden met afbeeldingen van vissen of meisjes die een vis 
dragen.  
Dat dit bovenstaande verhaal klopt is onwaarschijnlijk, de 1 aprilgrap wordt voor 
het eerst vermeld in een Franse bron in 1508, dus voor die tijd. De eerste 
vermelding in een Nederlandse bron dateert uit 1539 te Gent, een gedicht van de 
rederijker Eduard de Dene. Het is een parodie op ‘1 april’ waarin een knecht het 
plan van zijn heer om hem te verzenden doorziet. De geschiedenis gaat dus 
tenminste terug tot het begin van de zestiende eeuw. De wijde verspreiding van het 
verschijnsel wijst echter op een hogere ouderdom. 
Er zijn verklaringen gezocht in het wisselvallige aprilweer en parallellen gezien in 
de Germaanse mythologie (Loki) of in de Bijbelse geschiedenis. In verschillende 
landen zijn ook wel nationale gebeurtenissen aangevoerd als begin van de traditie. 
Deze verklaringen, die waarschijnlijk ooit zelf als aprilgrap zijn verzonnen, leiden 
soms tot op de dag van vandaag een hardnekkig leven. 

Zo denkt men in Nederland nog vaak dat de grappenmakerij begonnen is met de 
inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572, zoals blijkt uit een 
bekend gezegde: Op 1 april verloor Alva zijn bril. ( Spaans generaal Gouverneur 
van de Nederlanden) Een woordverbastering. In 1572 was de stad Den Briel het 
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toneel van de inname door de watergeuzen. Het eigenlijke begin van de opstand 
tegen Filips II. Dit historisch feit wordt ieder jaar op 1 april gevierd. Met de term 
geuzen werden aanvankelijk Nederlandse edelen, tegenstanders van de Spaanse 
koning Filips II aangeduid. Later verwees de term specifiek naar de partizanen die 
te land (de zogeheten bosgeuzen of wilde geuzen) dan wel te water (watergeuzen) 
de Spanjaarden bestreden. Het feit dat ook buiten Nederland 1 aprilgrappen worden 
gemaakt, spreekt deze verklaring tegen. 

Poisson d'avril. Sommige volkskundigen schrijven de oorsprong van de aprilvis 
toe aan het lijden van Jezus. Die heen en weer gestuurd werd van Kajafas naar 
Pilatus, naar Herodes en terug naar Pilatus. De Passion d´avril leidde tot poisson 
d´avril. In Romaanse talen komt dan ook vooral de term aprilvis voor. De vis geldt 
overigens als symbool voor Jezus Christus. 
Een andere aprilvis verklaring: De prins van Lotharingen werd door Lodewijk 
XIII ( 1610-1643) gevangen gezet in zijn kasteel in Nancy. De prins kon op 1 april 
ontsnappen door de slotgracht in te duiken en via de Maas als een vis de vrijheid 
tegemoet te zwemmen. Jarenlang werden de Franse soldaten de wachters van de 
aprilvis genoemd. 

Europese immigranten nemen het gebruik mee over de Atlantische oceaan. En 
importeerden het in Amerika, waar 1 april grappen nu bijzonder populair zijn. 

In Vlaanderen wordt over Filips de Goede de volgende anekdote verteld: (Dijon, 
31 juli 1396 – Brugge, 15 juni 1467). Deze  Filips III van Bourgondië, was hertog 
van Bourgondië van 1419 tot aan zijn dood. Als landsheer van Vlaanderen, 
Brabant, Namen en Limburg heeft hij de basis gelegd van de natievorming in de 
Nederlanden. Gedurende korte periode was hij ook graaf van Charolais. Hij was de 
stichter van de Orde van het Gulden Vlies. 
De koning zou een weddenschap met zijn hofnar Kölling 
afgesloten hebben. Wie de ander op de meest originele manier 
kon beetnemen zou drie bekers met goudstukken krijgen. 
Filips veroordeelde zijn nar wegens hoogverraad tot het blok. 
De beul liet echter een leverworst in plaats van een bijl op zijn 
nek neerkomen. Kölling speelde het spelletje mee en “schrok 
zich letterlijk dood”.  
Hij deed of hij een 
hartverlamming kreeg. De 
koning trapte er in en barstte 
in snikken uit. Hij riep dat het 
hem wel drie bekers met goud 
waard zou zijn als zijn nar 
was blijven leven. Waarop de 
komediant opsprong en riep: “ 
Aan die belofte zal ik u 
houden!”  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dijon
http://nl.wikipedia.org/wiki/31_juli
http://nl.wikipedia.org/wiki/1396
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brugge
http://nl.wikipedia.org/wiki/15_juni
http://nl.wikipedia.org/wiki/1467
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Bourgondi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/1419
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Vlaanderen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Brabant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Namen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Limburg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lage_Landen_%28staatkunde%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Charolais
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_het_Gulden_Vlies
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Keffeekal en sjtómme wauwel  
Alois Huizinga 

Nao ein paar jaor bön ich weer trök mit ein nuuj aaflevering van keffeekal en 
sjtómme wauwel. Nao weer ein deil inspiratie en väöl aanteikeninge te make, höb 
ich weer veurraod óm ein aantal pagina’s in de Heemklank van get sjaele zeiver te 
veurzeen.  

 

s Middigs zitte altied get man 
aan’t befèt, get meziek oppe 
achtergróndj, effekes eine pint 
pakke en euver vanalles en nog 
get kalle en inèns zaet Joep: “ 
Nondedjuu, waat kènt ‘t laeve van 
väöl luuj toch sjnel verangere, bie 
mich naeve wénne ze ein paar tón 
in de sjtaatslaoterie. Ein paar 
hoezer wiejerop die höbbe ’t hoes 
verkoch mit ’n deil wins, ènne 
vrundj van mich geit ’t vrouwmesj 
d’r tösjenoet en ich: Ich höb noajts 
gein gelök!!!!”  

Noch neet zoalang geleeje 
geheuërd.  
‘Hie klop get neet’, zaet d’n 
hartchirurg, ‘Vreuger zag ich 
taege mien vrouw : “Doe bös óm 
op te vraete”, en noe höb ich sjpiet 
d’r van det ich det neet höb 
gedaon.” 

 

Es ederein aan zichzelf dèngk, wurdt aan ederein gedach.  

Sjoane naam veur ein vrouw “Mien Billikens Jeuken”  (dae naam besjtuit ech in 
Ech).  

Ich sjtaon op ‘t toilet en naeve mich sjtuit eine kael ‘t zelfde te doon es ich en sjus 
wie d’r richtig woor aan het klatere, lieët d’r eine vlege, det mich ’t plieësterwerk 
van het plefóng veel. Doe zaet d’r: “Es ‘t water zak,  kraak ‘t ies!” 

Zoa det woor ‘t veur dees aaflevering;  pós de volgende kieër.   
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Opheffing van het Kapittel van Susteren4 (2) 
Wil Schulpen 
 
Pastoor Joors 
De pastoor van Susteren Johannes Kockerols was in 1796 gestorven. Abdis prinses 
Clementine was aan de beurt om een nieuwe pastoor voor te dragen. Zij koos voor 
een nieuweling in Susteren namelijk voor Johan Gerard Joors uit Schulen, in 1796 
negenentwintig  jaar. 
De eerste jaren van Joors’ pastoraat vielen ongeveer samen met de hernieuwde 
kerkvervolging in Frankrijk, waarbij de van de priesters geëiste eed van eeuwige 
haat aan het koningschap een belangrijke rol speelde. Hoewel Joors de eed niet 
behoefde af te leggen, raakte hij er toch bij betrokken – deze gold alleen voor het 
territorium van de Franse Republiek . Veel katholieken  hadden een afkeer jegens 
beëdigde priesters en ontvingen de sacramenten graag van onbeëdigde priesters. De 
kerkelijke registers van Susteren vermelden een grote toeloop uit Echt, Ophoven, 
Wessem, Roosteren, Thorn, Maasbracht, Neeritter, Ittervoort, Maaseik, Eelen, 
Aldeneik, Kessenich, Bree, Opoeteren, Neeroeteren, Dilsen en Tongerlo. Deze 
grote toeloop wijst erop, dat zij in pastoor Joors een man naar hun hart vonden. 
Joors was een tegenstander van de eed en ageerde er tegen. Dit kwam hem op een 
beschuldiging te staan van de beëdigde clerus van Maaseik. Zij klaagden bij de 
Franse overheid, dat pastoor Joors de burgers opruide niet bij hen de sacramenten 
te ontvangen. In de grote toeloop naar Susteren en Sittard zag men een ontduiking 
van de Franse wetgeving. Vanuit het Franse departement van de Nedermaas 
probeerde men de wegen naar Susteren en Sittard  af te sluiten voor bezoekers. 
Gendarmes bewaakten de toegangswegen door iedereen die geen paspoort voor het 
buitenland had tegen te houden. De straffende hand van de overheid bedreigde 
spoedig ook pastoor Joors. Tot driemaal toe werd hij gesommeerd om voor de 
autoriteiten te verschijnen. Hij negeerde deze en  op 17 april 1798 probeerde de 
gendarmes hem te arresteren. De pastoor droeg net de Hoogmis op en wist na de 
liturgie, via een smalle deur te ontsnappen. De volgende dag keerde hij terug en 
hervatte zijn werkzaamheden. Drie maanden later, 23 juli 1798, probeerde men 
hem om één uur ’s nachts van bed te lichten. Ook nu ontsprong hij de dans. Hij 
hield zich acht dagen te Susteren verborgen, stak ’s nachts bij Stevensweert de 
Maas over en bereikte in de volgende nacht de Bataafse Republiek. Vandaar reisde 
hij naar Essen in Westfalen, waar hij gastvrij werd opgenomen door abdis prinses 
Clementine. Hij woonde hier maar liefst twintig maanden. Pas in maart 1800, toen 
als gevolg van de staatsgreep van Napoleon de kerkvervolging een einde had 
genomen, keerde hij terug naar Susteren. 
Eén jaar later vond de inlijving van onze streken door de Fransen plaats, wat 
ingrijpende gevolgen voor het kapittel en Joors had. Joors bleef na de opheffing 
van het kapittel in september 1802 pastoor te Susteren.  

                                                      
4 Leiddraad is het artikel “Perikelen rond de opheffing van het kapittel van Sint Salvator te Susteren 
door Drs J.A.K. Haas in de Maasgouw jaargang 88-1969, nummer 2, kolommen 33-52 



36 
 

Verdwijnen van het archief van het kapittel 
De Franse overheid had bij de opheffing van kloosters en kapittels ook gelast de 
archieven van de instellingen over te dragen. Deze had men nodig voor de 
nauwkeurige vaststelling van de omvang van de bezittingen van kloosters en 
kapittels. Vooral de registers, die een gedetailleerde opsomming van de bezittingen 
gaven van eigendommen en inkomsten waren hierbij erg gewild. Bij de confiscatie 
in 1802 konden de Franse commissarissen slechts beslag leggen op zes registers. 
Alle andere archivalia waren spoorloos. Uiteraard nam de overheid niet zonder 
meer genoegen met die schamele oogst. Het was immers een meer voorkomend 
verschijnsel dat men de archieven had laten verdwijnen om de nationalisatie van de 
goederen te bemoeilijken. De perfect van het Roerdepartement, waartoe Susteren 
behoorde, schreef een brief aan prinses Clementine, waarin hij dreigde met  
intrekking van de toegekende pensioenen, wanneer de archivalia van het kapittel 

niet werden uitgeleverd. Zij antwoordde dat het archief zich moest 
bevinden in de handen van de vroegere rentmeester van het kapittel 
J.L. Backhaus. Deze beweerde op zijn beurt dat het archief naar de 
overzijde van de Rijn was getransporteerd. Kanunnik Backhaus 
schoof de verantwoordelijkheid in de schoenen van de inmiddels 
overleden stiftsdame Maria van Brenke zu Wever. Zij zou, toen ze 
naar Westfalen vluchtte, het archief hebben meegenomen5.  

Deze tegenstrijdige uitlatingen resulteerde in 
huiszoekingen bij de oud-kanunniken 
H. Backhaus en J. Joors en de oud-
ontvangers J.L. Backhaus en N. van den 
Bergh in juli 1806. Archivalia kwamen 
niet te voorschijn, maar men ontdekte 
wel een delict: verduistering van 
kapittelgoederen. Uit getuigenverhoor 
bleek dat de oud-kanunniken Backhaus 
en Joors zestien bunder land te 
Baakhoven en Susteren van eigenaar 
hadden doen wisselen om nationalisatie 
tegen te gaan. Zij oogstten hiervoor 
strenge afkeuring, echter tot vervolging 
leidde dit niet. Het land werd wel 
alsnog genationaliseerd. 

  

                                                      
5  J.A.K. Haas schrijft dan dat het archief bij het bombardement van Düsseldorf in vlammen zou zijn 
opgegaan. Er is geen onderbouwing bij en we beschouwen het dan ook als een suggestie. 

Silhouettekening van 
Joors van omstreeks 1800 
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Beschuldigingen tegen pastoor Joors 
De reprimande van het bestuur van het Roerdepartement deed Joors aversie tegen 
de nationalisatie en vooral tegen de aankopers van nationaal goed niet temperen. 
Met name J. B. Schulpen moest het ontgelden. Deze had zich in de ogen van de 
pastoor bijzonder schuldig gemaakt door de stiftsgebouwen te kopen. Toen deze  
aan de vooravond van zijn huwelijk in december 1807 wilde biechten, weigerde 
pastoor Joors hem dit sacrament toe te dienen. Een poging om in 1808 de 
paasbiecht te spreken leidde ertoe dat hij uit de biechtstoel werd gezet. De 
gedupeerde biechteling diende een klacht in bij de prefect van het Roerdepartement 
en werd hierin gesteund door vijf andere personen, aan wie pastoor Joors om 
dezelfde reden de absolutie had geweigerd. Een onderzoek vanuit het kanton 
Sittard had als resultaat dat Joors niet alleen beschuldigd werd  van ageren tegen 
aankopers van nationaal goed, maar nu werd hem ook ten laste gelegd dat hij geld 
en effecten van zijn parochianen had aangenomen onder voorwendsel  dit te zullen 
aanwenden ten behoeve van de kerk van Susteren, terwijl hij het in feite ten eigen 
nutte zou hebben gebruikt. J.L. Schalley, oud-burgemeester van Susteren, betichtte 
de pastoor zelfs van valsheid in geschrifte: de parochieherder zou de handtekening 
van de vroegere schepen L. Leurs hebben nagebootst. De beschuldigingen tegen 
pastoor Joors werden in augustus  1808 ter kennis gebracht van de officier van 
justitie van de departementsrechtbank te Aken, die op zijn beurt bisschop M.A. 
Berdolet van Aken, onder wiens diocees Susteren ressorteerde, inlichtte. Deze 
hield ruggespraak met de pastoor, die de beschuldigingen naar het rijk der fabelen 
verwees en als laster bestempelde, in de wereld gebracht door een hem vijandige 
factie in zijn parochie. Deze rechtvaardiging gaf de bisschop aanleiding bij de 
procureur ten gunste van Joors te interveniëren, waarop de zaak werd geseponeerd 
(september 1808). Enige jaren later, in 1811,  dienden zes parochianen, onder hen 
de weduwe van J. B. Schulpen, opnieuw  een aanklacht tegen Joors in. Weer 
verweten ze de pastoor, dat hij hen de absolutie had geweigerd, omdat zij 
aankopers waren van kerkelijk goed. Ook herhaalden zij de beschuldiging van 
valsheid in geschrifte. De aanklacht werd dit maal voorgelegd aan het keizerlijk 
gerechtshof te Luik, een hogere instantie, waaraan de rechtbank van Aken 
ondergeschikt was. Na bestudering van de aanklacht en de rechtvaardiging van 
Joors gaf de procureur generaal de volgende karakteristiek van Joors: “Een onzeker 
karakter, een turbulente geest, een pastoor die niet beseft welke nadelige invloed  
hij heeft op zijn mensen, de vrede en families, veel gaat ten koste van de belangen 
en de openbare orde, een bedienaar van de godsdienst, wiens gedrag tegenstrijdig is 
met de grondregels van het evangelie als ook met de wetten van rijk.” Joors krijgt 
de keuze ofwel onmiddellijk zijn ambt neerleggen of een gerechtelijke procedure 
(december 1811). Uit deze handelswijze blijkt , dat de gerechtelijke macht een 
geruisloze afhandeling van deze kwestie prefereerde boven een openbare 
vervolging.  Joors nam op 4 januari ontslag als pastoor van Susteren en vroeg de 
bisschop zelfs verlof om het bisdom te verlaten en hij wilde naar zijn familie in 
Belgisch-Limburg terugkeren. De bisschop stond dit laatste niet toe en beloofde 
hem een nieuwe functie in de zielzorg.  
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Joors nieuw ambt 
Merkwaardig genoeg besloot de bisschop hem het ambt van beneficiant van het 
Catharina-altaar in de crypte van de kerk van Susteren te geven (mei 1812). Dit 
betekende dat hij zijn opvolger voor de voeten zou lopen. Bovendien waren de 
opbrengsten van de vier vicarieën (altaren) in de kerk van Susteren in het jaar 1806 
aan de kerkfabriek  van de parochie toegewezen. De kerkmeesters verhinderden 
iedere uitbetaling aan Joors,  hoewel hij zijn verplichtingen trouw nakwam. De 
bisschop heeft in 1813 het geschil proberen te slechten, hetgeen niet lukte. 

Joors alsnog in de gevangenis 
Het jaar 1813 had echter nog andere calamiteiten in petto. Begin september werd 
hij op bevel van het Roerdepartement gearresteerd en in de gevangenis te 
Maastricht opgesloten. In november zat hij nog vast. Hij werd beschuldigd van 
hetgeen hem vroeger ook in diskrediet bij de overheid had gebracht: mee te hebben 
gewerkt aan de verdwijning van het kapittelarchief én de aanklacht goederen van 
het kapittel te hebben verdonkeremaand. Ook oud-kanunnik H. Backhaus en oud-
ontvanger J.L. Backhaus, thans (1813) maire (burgemeester) van Susteren, werden 
van deze delicten verdacht. De actuele aanleiding lag in de getuigenis van een 
zeker Titeux, die, verdacht van medewerking aan de verduistering van de 
kapittelgoederen, Joors als medeplichtige had aangewezen.  Als resultaat van de 
nasporingen waren enige archivalia weer voor de dag gekomen. Dit leidde er toe 
dat nog enige grond aan de nationalisatie werden toegevoegd.  Het materiële 
resultaat was niet overweldigend. Of er een proces heeft plaats gevonden is 
vooralsnog  niet te beantwoorden.  Het is zeer wel mogelijk dat dit in de verwarring  
van de volgende maanden – waarin het Napoleontische keizerrijk ineenstortte – 
niet het geval is geweest. In april 1815  was hij weer  te Susteren, waar het conflict 
met de nieuwe pastoor over het beneficie van St. Catharina voortgang vond. In 
1816-1817 is sprake van een kapelaan Joh. Joors van de parochie Gertrudis te 
Maasbracht. Acht jaar later, in 1823, werd  hij benoemd tot pastoor van Neeritter, 
alwaar hij vier jaar later op negenenvijftig jarige leeftijd overleed 

Conclusie J.A.K. Haas 
Op grond van het voorgaande valt het moeilijk ten volle het oordeel te 
onderschrijven, dat onder de silhouettekening van pastoor Joors staat: “strenuus 
defensor fidei et iurium ecclesiae”, verdediger van trouw/ geloof en recht van de 
kerk. Voortgekomen uit het kapittel, dat de typische trekken vertoonde van een 
overleefde, aristocratische structuur, heeft pastoor Joors de kerk te zeer 
geïdentificeerd met die van het ancien regime. Daardoor was de revolutie voor hem 
alleen maar destructie. Valt deze houding te begrijpen voor de bloedige 
vervolgingsjaren 1798-1799, na het concordaat van 1801 was de situatie anders. De 
door de paus bekrachtigde afstand van de genationaliseerde kerkelijke goederen 
had ook voor pastoor Joors de richtsnoer bij zijn handelen moeten zijn. Dat hij 
hiertoe niet in staat is geweest, maar op alle mogelijke en onmogelijke wijzen 
gemanoeuvreerd heeft om de onteigening van de kapittelgoederen te contrariëren, 
is hem tenslotte fataal geworden.  



 39 
 

Transept 
Wil Schulpen  

In vorige Heemklanken6 zijn twee artikelen geplaatst over het middenschip en over 
het westwerk. Hierin  betoogde ik dat het kubuskapiteel voldoende aanleiding is 
om aan te nemen dat de bouw van de kerk met het middenschip van de kerk is 
gestart. Aansluitend werd het westwerk gebouwd, aangezien overeenkomsten met 
het middenschip, met name de uitsparingen in de muren ofwel de blinde bogen, 
hiervoor aanleiding zijn. In dit artikel zullen we het transept  toelichten. 
Het transept bestaat uit drie ruimtes, namelijk de viering en twee kruisbeuken. Het 
is een bouwelement dat aan de gewone plattegrond van een kerk is toegevoegd. De 
viering bevindt zich tussen het priester- of hoogkoor en het middenschip. De  
ruimte is nagenoeg vierkant en naar alle aangrenzende ruimtes open. De muren van 
de viering zijn alle vier vervangen door hoge rondbogen. 
De twee kruisbeuken zijn breder dan de aangrenzende zijkoren en zijbeuken. 
Hierdoor ‘steken ze uit’ en heeft de plattegrond een kruisvorm . De kerk wordt 
daarom een kruiskerk genoemd. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in het 
Romaans van het Maasland, hebben de kruisbeuken dezelfde hoogte als de viering 
en de  rest van het centrale gedeelte van de kerk. Dit is een van de elementen 
waarom men de kerk rekent tot de Ottoonse kerken. 
Wanneer we vanuit het middenschip de viering willen betreden, dan bemerken we 
dat we een verhoging van een trede tegenkomen. In de viering bevond zich ten 
tijde van de  abdij het jufferenkoor. Dat de verhoging hier aan te danken is, lijkt 
niet waarschijnlijk. Dit geldt ook voor het ‘Merovingisch grafveld’ dat in de 
viering werd aangetroffen en waarvan we de voortzetting verwachten in de grond 
van het priesterkoor; immers de graven van Sanderbout en Amelberga lagen in de 
entree van dat koor. Of het hoogteverschil een meer voorkomend fenomeen is, of 
dat we het moeten toeschrijven aan een locale omstandigheid, is mij niet bekend. 

Nissen 
Wellicht het meest opvallende aspect in het transept zijn de grote nissen. Deze twee 
meter hoge, veertig centimeter diepe uitsparingen in de muren van de kruisbeuken 
beginnen twintig centimeter boven de grond. We vermoeden dat dit soort nissen in 
een latere fase van het vroeg-romaans optraden. Het uitsparen van enkele 
centimeters werd vervangen door uitsparingen die zo diep waren als de halve dikte 
van de muur. Dit kan een gevolg zijn geweest van nieuwe ontwikkelingen welke in 
het tweede kwart van de elfde eeuw inzetten en die onder meer tot veranderingen 
bij het beeldhouwen van kapitelen leidt. Wij vermoeden dat de nissen aanvankelijk 
eenzelfde functie hadden als de uitsparingen in het begin van die eeuw, namelijk 
om het monotone in de muren te onderbreken. Mogelijk dat  het gebruik om er 
objecten in te tonen ook een rol heeft gespeeld.  

                                                      
6 Heemklank 2010,1 Het Middenschip en Heemklank 2009,4 Het westwerk van de basiliek 
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Een neo-gotische deur 
In de zuidelijke muur van de  kruisbeuk is een deur7 aangebracht welke nu toegang 
geeft tot een smalle, rechthoekige ruimte langs de kruisbeuk, beginnend bij de 
deur. Tevens heeft men een deur gemaakt in een gotische steunbeer, waardoor men 
nu de ruimte naar buiten kan verlaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een tekening uit het archief van de rijksadviseurs in de 
negentiende eeuw. Waarschijnlijk van Cuijpers. De tekening 
toont ons nog de ingestorte zuidertoren. Echter ook, en dat is in 
deze context belangrijk, geen toegangsdeur. Tevens is een 
uitsnede te zien van een foto uit 1887, waarin het mij lijkt alsof 
de vorm van de deur wel te zien is, maar dat het geheel in die tijd 
dichtgemetseld was. Het lijkt gerechtvaardigd om aan te nemen 
dat de oorspronkelijk deur dichtgemetseld is, zeker nadat men 
vanuit de sacristie een directe toegang tot de kerk had gemaakt. 

                                                      
7 De deur zelf is eenvoudig rechthoekig en bestaat uit negen planken verdeeld over twee delen in de 
verhouding twee staat tot een; ofwel het breder gedeelte bestaat uit zes planken en het smallere is drie 
planken breed. De totale breedte is honderd vijfendertig centimeter. Negentig voor de deur van 
normale breedte en een vijfenveertig centimeter stuk welk extra geopend kan worden. 
Het lijstwerk bestaat uit een driehoek met basis parallel aan de bovenkant van het rechthoekig 
houtwerk van de deur . Het wordt aan de zijkanten ondersteund door twee kolommen met aan de 
bovenkant twee halfronde uitstulpingen langs de basis. Aan de binnenkant is een dieper liggend vlak 
dat verbonden is met de pilaar via een holle lijst. Onderaan breidt de pilaar zich weer uit over de 
ruimte van het profiel. 
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In de oude gotische sacristie welke parallel aan de kerk op de plaats van de huidige 
stond was geen directe toegang tot de kerk. Wel kon men – wanneer ik het goed 
begrijp – spullen doorgeven via een nis, welke in het zijkoor tachtig centimeter 
boven de grond was. Later is er een deur doorgebroken, de 
huidige deur van sacristie naar kerkruimte. Deze eind 
vijftiende of zestiende eeuwse sacristie was – volgens 
architect en kunsthistoricus vrijheer Lambert von Fisenne 
– zo onbelangrijk, dat hij ze niet eens tekende in 1880. De 
sacristie lijkt na WO II vervangen door de huidige. 
De deur is waarschijnlijk weer teruggebracht met de eind 
negentiende eeuwse restauratie.  Waarom is onduidelijk.  
Buiten de kerkruimte geeft de deur toegang tot een 
langwerpige ruimte met een lange zijde langs de muur van 
de kruisbeuk richting kerkplein. De slechts anderhalve 
meter diepe ruimte komt in een oude steunbeer uit alwaar 
een nagenoeg gelijke deur is aangebracht met omlijsting. 
Waarom men de deur oorspronkelijk heeft aangebracht? 
Wellicht dat er samenhang is met een tijdelijk gebruik van 
de kerk, namelijk rond de veertiende eeuw is de kerk ook 
één tot anderhalve eeuw tevens gebruikt als parochiekerk. 
Bij het aanbrengen van de verdedigingswerken van 
Susteren kwam het oude Papenmunster  buiten de muren 
van Susteren liggen. Dit heeft ongetwijfeld aanleiding 
gegeven om parochiediensten in de stiftskerk te houden. 
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Wellicht heeft men toen besloten om een sacristie te bouwen  en tevens een bredere 
deur voor de parochianen, welke nodig was bij drukke missen, begrafenissen en 
huwelijken. Men wilde niet twee – ook eentje voor de sacristie maken – deuren 
aanbrengen waardoor men ook vanuit de sacristie gebruik van deze ruimte maakte. 
Wanneer deze veronderstelling de oude situatie benaderd, dan zou de Salvatorstraat 
(vroeger Kerkstraat) wel eens rechtdoor gelopen kunnen hebben, langs die sacristie 
en zou de Ploeghenpoort wel eens aan deze weg gelegen kunnen hebben en niet 
zoals we nu nog veronderstellen aan een verlengde weg van de Kloosterstraat.. 

Zuidelijke kruisbeuk 
De noordelijke kruisbeuk past binnen de symmetrie van de kerk. De ramen in de 
noordelijke muur zijn natuurlijk veel te groot voor Romaanse vensters en er hadden 
meer nissen mogen zijn. Voor het overige is er geen ‘wanklank’ te bespeuren. 
Bij de zuidelijke kruisbeuk ligt dit anders. Er zijn hier twee zaken die niet passen in 
het algemene beeld van de kerk. 
Zo is het  gedeelte van de kruisbeuk dat uitsteekt scheef gebouwd. Hiermee wordt 
bedoeld dat de muur niet meer loodrecht staat op de oost-west as van de kerk maar 
richt iets westelijker. Men kan dit het beste waarnemen bij de vloertegels langs 
bedoelde muur. Men ziet over de lengte van drie meter de rij van tegels met de 
breedte van een halve tegel (twintig centimeter) toenemen of afnemen`.  
Opvallender is de extra boog in de boog bij de overgang van beuk naar koor. De 
muur is eigenlijk honderd centimeter dik, maar men wilde kennelijk muurpijlers 
onder de boog hebben van tachtig centimeter. Daarvoor moesten er twintig 
centimeter afgeknabbeld worden, waarvoor men een boog uitspaarde in de boog. 
Het resultaat was dus een muurpijler van tachtig. 
De zuidelijke beuk kent dus niet het goede resultaat van de noordelijke. Wat is er 
hier mis gegaan of waarom heeft men hiervoor gekozen? De oplossing zoeken we 
in de vermoedelijk verloop van de bouw. Wij denken dat aan deze kerk een 
zevende eeuws zaalkerkje voorafgegaan is. Deze kerk heeft gelegen waar we nu 
het priesterkoor en viering terugvinden. Het heeft een rechthoekige vorm gehad 
met afmetingen van 
vijfeneenhalve bij elf meter. De 
nieuwe (huidige) kerk is rondom 
het oude kerkje gebouwd. De 
bouw begon bij het middenschip 
en eindigde dan in de zuidelijke 
kruisbeuk. Hier moest dan 
gecorrigeerd worden datgene dat 
bij de zeventig jaar durende bouw 
mis is gegaan. Het zou een 
verklaring voor de afwijkingen 
kunnen zijn. Dat hetgeen uitsteekt 
aangepast wordt en bij het oudere 
gedeelte (overgang zijbeuk en 
kruisbeuk) alles nog correct is. 
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Uit het leven van deken Tijssen8 (3)9 
S. Tijssen, indertijd pastoor te Grathem 
Publicaties vanaf 1 november 1957 
 
Pastoor Susteren 1911 – 1919 
 

We konden reeds lezen dat vanaf 1902 de 
Dochters van Liefde of de Zusters van de H. 
Vincentius in Susteren een klooster hadden. 
Die Zusters kregen meermalen bezoek van 
de H.H. Lazaristen of priesters van de H. 
Vincentius en zo kwam pastoor Tijssen ook 
in contact met de zonen van Monsieur 
Vincent. Doch dit contact kwam ook nog 
van een andere kant. Onder de Susterense 
priesters waren toen al twee H.H. 
Lazaristen, de gebroeders Hubert en Martin 
Meuffels. Tijdens het pastoraat van L. 
Tijssen in Susteren was Monsieur Hubert overste van het missiehuis en groot-
seminarie te Panningen. Dit ambt heeft hij 28 jaar lang bekleed en nadien is hij nog 
13 jaar provinciaal of Visitator geweest van de Nederlandse Lazaristen. Zelf 
helemaal geschoold en doorkneed in de Franse spiritualiteit van de H. Vincentius 
heeft hij een stempel gedrukt op de Nederlanders die aan zijn leiding waren 
toevertrouwd. Het was, wat we zouden noemen, een echte type — maar dit neemt 
niet weg dat hij een zeer hoogstaande persoonlijkheid was. Streng voor zichzelf en 
voor zijn onderdanen, allereenvoudigst in zijn voorkomen, overlopend van (Franse) 
attenties voor vrienden en bekenden, onhandig in manieren en uitdrukkingen, met 
een erbarmelijk slechte hand van schrijven en toch iemand die in hoog aanzien 
stond, bij de Nederlandse priesters die hem kenden van retraites en conferenties, 
welke hij ook buiten de eigen congregatie gaf; een man die men niet kon vergeten 
als men eenmaal goed in aanraking met hem geweest was. 
Monsieur Martin was van 1911-1919 professor in Wernhoutsburg en is daarna nog 
36 jaren als missionaris in Zuid- Amerika werkzaam geweest. 
Deze twee broers kwamen vanzelfsprekend, bij hun familie in Susteren op vakantie 
en leerden zodoende pastoor Thijssen kennen.  
Hetzelfde kunnen we zeggen van twee andere priesterbroeders nl. Willem en 
Matthieu Meuffels, in die periode eveneens professor in Wernhoutsburg. Hun 
ouderlijk huis, waar zij op vakantie kwamen, stond in Dieteren. Het waren neven 

                                                      
8 Severinus Tijssen, 'Uit het leven van Deken Tijssen', in: De Limburgse Post. Weekblad voor 
Midden-Limburg, 55 afleveringen verschenen tussen 5 juli 1957 en 25 juli 1958; De afleveringen 19 
tot en met 34 hebben betrekking op zijn taak als pastoor van Susteren 
9 Zie Heemklank 2009, 2 en 2009, 4 voor de eerste twee artikelen uit deze reeks. 
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van de twee eersten en tijdens hun vakantie kwamen ze ook in Susteren en in 
contact met de pastoor. 
Tussen pastoor Tijssen en de H.H. Lazaristen ontstond een wederzijds begrijpen, 
hoogachting en vriendschap. In die jaren waren er tevens nog Susterense 
priesterstudenten in opleiding bij de H.H. Lazaristen en zo zien we pastoor Tijssen 
een bezoek brengen aan zijn vrienden en studenten in Wernhoutsburg. 
De oud-prefect van Rolduc had alles goed bekeken en kon heel enthousiast 
vertellen over de methodes welke in dit klein- seminarie werden toegepast, al 
waren ze ook heel verschillend met die van Rolduc. 
De kennismaking en vriendschap met de Lazaristenfamilie Meuffels zou nog 
andere gevolgen hebben. De groeiende mijnindustrie bracht allerhande problemen 
mee. Er werden steeds meer kolen gedolven en er moest worden uitgekeken naar 
middelen om deze ook vlot te kunnen afleveren. Men dacht er over bij Susteren een 
groot rangeerterrein in te richten. Pastoor Tijssen dacht toen: „Als dat 
rangeerterrein hier gaat komen, zullen zich hier veel mensen moeten vestigen en 
dan zal onze oude, monumentale kerk te klein worden en zullen er hier meer 
priesters moeten komen voor de zielzorg." 
Ongetwijfeld heeft hij hierover al gesproken met zijn vriend Mgr. Schrijnen. Waar-
schijnlijk is deze Kerkvorst van hetzelfde gevoelen geweest en heeft hij zijn oud-
prefect gezegd: „Kijk maar eens uit of er niet een of andere orde of Congregatie is 
die genegen is een rectoraat te beginnen — want in het Bisdom hebben we geen 
priesters meer ter beschikking." 
Geen wonder dat pastoor Tijssen toen aan de H.H. Lazaristen gedacht heeft. Hij zal 
zijn vrienden uit de Congregatie daarover gesproken en gepolst hebben, voor het 
geval dat Susteren zou worden uitgekozen als plaats van het rangeerterrein. En toen 
dit alles definitief en zeker werd, kwamen ook de officiële onderhandelingen over 't 
stichten van een rectoraat door de H.H. Lazaristen. Ze hadden succes. Op 22 mei 
1916 ontving bovengenoemde Willem Meuffels zijn benoeming als overste van het 
te bouwen huis en kerk. 
Als kapelaan werd hem toegevoegd Mhr. Gussenhoven (thans (=1957) nog 
missionaris in Brazilië). In juli-augustus namen ze voorlopig hun intrek in het oude 
stift, naast de tuin van de pastorie. Ze waren daar erg schamel en primitief gehuis-
vest, maar de echt edelmoedige vriendschap en het hartelijk meeleven van pastoor 
Tijssen zou veel vergoeden. Met raad en daad zou hij zijn nieuwe helpers bijstaan. 
Er zou gebedeld en gecollecteerd moeten worden om de nieuwe stichting te 
financieren. Pastoor Tijssen begon met een lofwaardig artikel te publiceren over de 
H.H. Lazaristen en de nieuwe rector W. Meuffels, om vooral oud- studenten van 
Wernhoutsburg en ook andere vrienden van Willem Tell (zo werd W. Meuffels als 
provisor in het seminarie lachend genoemd) te bewegen hem financieel te steunen. 
Dit artikel werd prompt gevolgd door een ander — geschreven door een oud- 
student van Rolduc – die andere oud-Rolduciens oproept de oude Chef niet te 
vergeten en blij te maken met een ondersteuning voor een werk wat hem zo zeer ter 
harte ging. 
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Nu er een rector en een kapelaan was van de H.H. Lazaristen, zou men gedacht 
hebben dat pastoor Tijssen klaar was en het zijne gedaan had voor de oprichting 
van het rectoraat. Niets is minder waar. Niet alleen waren de Lazaristen kind in 
huis op de pastorie doch de pastoor bleef hen in alles helpen en steunen, zowel bij 
de aankoop van de nodige gronden alsook om subsidies te krijgen van alle 
mogelijke instanties en hiervoor trekken pastoor Tijssen en rector Meuffels er op 
uit om bezoeken te brengen bij leden van verschillende colleges om hen op de 
hoogte te brengen maar tevens om hun sympathie te winnen voor hun onderneming 
en hun steun bij de officiële subsidieaanvragen zodat ze eerder met succes 
bekroond zouden worden. Ofschoon ze bang gemaakt waren dat ze niet erg  
vriendelijk zouden ontvangen worden, reisden pastoor en rector samen naar 
Utrecht en ‘s-Hertogenbosch om Mgr. van de Wetering en Mgr. Diepen verlof te 
vragen in hun bisdommen te mogen collecteren voor de nieuwe stichting. In 
hoeverre ze geslaagd zijn weten we niet, maar ze vertelden wel hoe goed de 
ontvangst geweest was en hoe pastoor Tijssen met Mgr. Diepen — in zijn 
kinderjaren had hij op het kasteel van Heel gewoond — over Heel en Wessem 
gepraat had. 
De nieuwe stichting kreeg de naam „Mariaveld". 
Met wederzijds goedvinden van de pastoor en de rector zal die naam gekozen zijn 
– maar toch mogen we veronderstellen dat die naam is uitgedacht door pastoor 
Tijssen en is voortgekomen uit zijn hart vol liefde voor de hemelse Moeder. Als 
deken van Sittard moest L. Tijssen soms een week rust nemen. Hij ging dan 
gewoonlijk naar de Eerwaarde Zusters van het Kostbaar Bloed te Koningsbosch. 
Vandaar wandelde hij eens naar de Paters Passionisten die in de buurt een stichting 
begonnen waren. Deze Paters waren daar voorlopig ook heel primitief gehuisvest 
en wisten nog niet hoe hun nieuwe stichting genoemd moest worden. Deken 
Tijssen zei toen dat ze in Susteren de naam „Mariaveld" gekozen hadden en 
opperde het idee hier in Echt de naam „Maria- Hoop" te geven. Wij weten allemaal 
dat zulks inderdaad gebeurd is. 
Naar aanleiding van de artikelen in de pers kwamen giften voor de nieuwe stichting 
ook bij pastoor Tijssen binnen. Toen wij in die tijd eens bij hem op bezoek waren, 
kreeg hij per post een kleine gift toegestuurd van een ons bekende pastoor. Hij 
vertelde het ons en zei: „Kijk, dat vind ik fijn, als men ook niet veel kan geven, dan 
kan men toch zijn sympathie tonen door een kleinigheid. DAT DOE IK OOK 
ALTIJD:" Een mooie trek en voorbeeld hoe hij met iedereen meeleefde. 
Hierbij ook nog een staaltje van zijn edelmoedigheid. 
Ofschoon pastoor Tijssen zeer geporteerd was voor Mariaveld en de parochianen 
veel werden aangespoord te offeren kreeg een ander bouwpastoor toch nog verlof 
om in Susteren te komen preken en collecteren. 
Tegelijkertijd wilde de pastoor de toekomstige parochianen van het nieuwe 
rectoraat al blij maken dat het voor hen fijner en gemakkelijker zou zijn als ze een 
kerk dichter bij hadden. Oudere mensen waren het hiermee nog niet altijd eens. Zij 
konden hun oude vertrouwde kerk niet vergeten en gaven de pastoor soms ten ant-
woord dat zij toch nog naar de oude kerk zouden blijven gaan. 
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Pastoor Tijssen begreep dat — het deed hem goed zo iets te horen, maar moest er 
toch eens fijntjes mee lachen. Hij wist wel dat zo'n verhuizing en gewenning voor 
oudere mensen niet ineens zou gaan en dit voor hen wat tijd zou kosten, en 
probeerde hun de nieuwe kerk,,lekker te maken". Zo gaf hij blijk van zijn 
altruïstisch karakter — niets voor zichzelf maar alles voor anderen. 
Het schijnt dat de acties en het collecteren van rector Meuffels en pastoor Tijssen 
succes hebben gehad; want nog geen jaar later (op Hemelvaartsdag 13 mei 1917) 
had de plechtige eerste steenlegging plaats. 
Hiervan werd een echt feest gemaakt. Langs versierde straten trok een grote en 
grootse stoet, waarin alle verenigingen – ja heel Susteren – meegingen naar het 
feestelijk versierde bouwterrein. 
Rector Meuffels hield de feestpreek. In opdracht van Z.D.H. de Bisschop werden 
de zegening verricht door Mgr. Canoy, deken van Sittard. 
Hierna sprak pastoor Tijssen een hartelijk woord, waarin hij wees op het verband 
dat bestaan zou tussen de beide kerken van Susteren; de oude toegewijd aan de 
Verlosser of Zaligmaker en de nieuwe die zou worden toegewijd aan Maria 
Onbevlekt Ontvangen. 
De deken huldigde in een kort woord al degenen die voor de nieuwe stichting 
geijverd hadden en het reeds zo ver gebracht hadden. 
 
Tijdschrift Heemkundevereniging Geleen 
Onze vereniging heeft met de heemkundevereniging in Geleen niet alleen 
contacten via de Heemkunde Zonder Grenzen, waarvan beide verenigingen lid zijn, 

maar ook de tijdschriften worden uitgewisseld. 
Het boekje heeft dezelfde vorm als de Heemklank 
en op 1 maart ontvingen wij deel 1 van het 
lopende jaar. 

Het tijdschrift bevat één artikel en is een vervolg 
op een vorig blad: De Flaarisse en hoe het 
allemaal begon, deel II. Het artikel is van de hand 
van Jean Meijntz. Het boekje telt vierentachtig 
pagina’s en heeft vele foto’s en andere 
illustraties. 
In het artikel wordt de Geleense carnaval 
beschreven vanaf de oprichting na WO II in 1948 
tot en met 1957, het eerste decennium. 

U kunt een exemplaar van het tijdschrift wellicht 
opvragen bij het secretariaat van de vereniging J. 
Buskens, Maastrichterbaan 13, 6163 MA  Geleen. 

U kunt natuurlijk ook het exemplaar van onze 
vereniging ter inzage krijgen. 
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Lezing over pastoor Tijssen door Antoine Jacobs 
Voor het eerst werd de driemaandelijkse activiteit van de Natuurvrienden gehouden 
in Vastrada. Het bestuur hoopt hiermee te bereiken dat de bewoners van Vastrada 
ook kunnen profiteren van de activiteiten, zo zei voorzitter Ad Feijen in zijn 
welkomstwoord.  

De heer Antoine Jacobs, die pastoor 
Tijssen – beter gezegd de mens Tijssen – 
tot onderwerp van zijn afstudeerscriptie 
had gekozen en die tevens een van de 
mensen is die het zaligmakingsproces 
begeleid is uitgenodigd om onze pastoor 
eens duidelijk voor het voetlicht te 
brengen. 
 
 
 
 
Er hebben zich op deze avond, 
maandagavond 17 januari een veertigtal 
belangstellenden verzameld in de 
recreatiezaal van Vastrada. 
Zij worden getrakteerd op een heldere 

lezing welke veelal in het dialect werd gehouden.  
De toehoorders waren een en al aandacht en het verhaal werd na drie kwartier 
onderbroken voor een drankje.   

Het leven van pastoor Tijssen van wieg tot graf met een nadruk op zijn periode te 
Susteren. Wat deze pastoor in zijn acht jaar Susteren allemaal bereikt heeft’, 
passeerde de revue. Bekende zaken als zijn rol in de stichting van Mariaveld en 
zijn grote vrijgevigheid ten aanzien van de minder bedeelden werden genoemd, 
maar ook zijn rol in de stichting van Boerenleenbank en de geitenfokvereniging. 
Geiten werden beschouwd als de 
koeien voor de armen en dit was 
zodoende in die tijd een belangrijk 
initiatief. 
Bij zijn vertrek uit Susteren wilden 
de mensen uit Susteren hem danken 
voor zijn tomeloze inzet door hem 
een bescheiden huisinrichting te 
schenken, want hij had ook letterlijk 
alles weggeven. Er is in de 
boekhandel een boek over het leven 
van pastoor Tijssen te krijgen.  
 

Links de heer Antoine  
Jacobs tijdens de lezing. 
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Dieteren, zo was het, zo is het  
  
Toponiemen beschrijvingen en 
wetenswaardigheden van Dieteren met 
directe omgeving. Het boek is verlucht met 
bijna honderd foto’s én overzichtskaarten. 

 
Lei is een oud-inwoner van Dieteren, 
een broer van het inmiddels overleden 
oud-bestuurslid van onze vereniging 
Sef Schulpen, en heeft zoals hij in zijn 
voorwoord meldt in zijn jeugd zoveel 
in het dorp en omliggende velden 
rondgezworven , dat elke weg, elk 
pad, elk perceel land of wei deel 
uitmaakt van zijn geheugen en zijn 
geschiedenis. 

Het boek is op de eerste plaats een beschrijving uit het tweede kwart van de 
twintigste eeuw. De namen die in deze tijd gegeven werden aan velden en soms 
aan percelen worden – naar het ons toeschijnt – op welhaast volledige wijze 
vermeld. Op kaartjes wordt de ligging vermeld. 
Het beschreven gebied wordt verdeeld in acht stukken, die regio’s worden 
genoemd. Ze worden allen apart beschreven en ook genummerd, zodat het boek 
negen maal pagina 1  kent. Dit komt het werk als naslagwerk niet ten goede. 
Het boek telt ongeveer honderdvijfenzeventig toponiemen als veld-, straat- en 
waternamen en daarboven nog ongeveer vijfendertig beschrijvingen van 
gebouwen, monumentjes e.d. 
Aan het einde van een beschrijving vinden we onder het kopje ‘documentatie en 
informatie’ literatuurverwijzingen en vele mondelinge bronnen. Het ontbreken van 
paginavermeldingen, steeds weer dezelfde kaarten en (vaak gestorven) mondelinge 
bronnen opsommen voegt mijns inziens niet veel toe. 
Wanneer hij de historie induikt, doet hij soms opvallende uitspraken. Taterbos of 
beemden worden verklaard met een bijnaam voor zigeuners in de negentiende 
eeuw, terwijl het toponiem al bijna zes eeuwen gedocumenteerd is. Koye heeft 
volgens Lei niets te maken met ‘koe’ terwijl een meer dan zes eeuwen oude 
schrijfwijze voor Koye Cuweye is en dat staat voor Koeweide. Louerstraat en 
Kromstraat waren al in de achttiende eeuw verbonden met de wegen zoals wij ze 
kennen (meetboek). 
Op dergelijke schoonheidsfoutjes na is het boek goed te lezen, geeft een duidelijke 
weergave van de situatie in de twintigste eeuw en is voor de heemkundeliefhebber 
een welkome aanvulling van het arsenaal veld-, straat- en andere namen.. 
Het is verkrijgbaar bij Lei Schulpen, Eikstraat 40, Echt. Tel. 0475 – 481 966. 
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Weurdje van de redaksie 
 
 
Verleeje jaor höbbe weer d’n Heemklank in ein nuuj jeske gesjtaoke.  
Óndanks det ‘t formaat kompakter is gewore, kènne weer uch nog aeveväöl nuujs 
beeje.  
Toch is de metamorfose nog neet gans afgeróndj.  
De redaksie wilt namelik ouch rubrieke gaon inveure in d’n Heemklank, óm op 
dees maneer ‘t erfgood van Zöstere in al zien facette mit te kènne numme en ouch 
rech doon aan de doelsjtèllinge van oos vereniging.  
Mer ouch wille weer kieke of gassjrievers ein rol van beteikenis kènne sjpele.  
Of ein book ónger de aandacht brènge det aansjlut bie de heemkunde, ‘t dialect of 
in zien algemeinheid bie Zöstere. 

Det geit neet in eine kieër gebeure, mér sjtökske bie bietje. Ouch ómdet weer nog 
een bietje mótte zeuke nao de juste vórm.. Mer de enthoesiaste reakties die weer 
toch moge blieve óntvange, make det weer mit ein gerös hart wiejer blieve gaon. 

Höb geer zelf ein idee, laot ‘t ós weite! 

Väöl laesplezeer! 
  

 
Weurdje van de redactie 
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Zaterdag 13 augustus a.s. boekpresentatie 
“Zoa zagte ze in Zöstere” … Annie Schreuders-Derks 

Zaterdag 13 augustus zal de Vereniging van Natuurvrienden het tweede deel 
presenteren in de serie ‘Susteren weerspiegeld’.  
Onder de titel ‘Zoa zagte ze in Zöstere’…Annie Schreuders-Derks, is een 
bloemlezing gebundeld met verhalen en gedichten van de hand van Annie 
Schreuders-Derks, zoals persoonlijke verhalen en verhalen over volkscultuur. 

Bij haar afscheid als conservator van het Museum van de Vrouw in mei 2010 heeft 
het bestuur van onze vereniging besloten Annie Schreuders haar ‘eigen’ boek aan 
te bieden.  
De redactie van de Heemklank heeft dit initiatief overgenomen en in overleg met 
Annie zelf invulling gegeven aan de inhoud. Het boekwerk is verlucht met oude en 
recente foto’s, maar eveneens met tekeningen van Huib Heynen. 

Leden van onze vereniging kunnen intekenen op het boekje door € 5,--  per 
exemplaar over te maken op Rabo-rekening 15.02.84.365  t.n.v. Reiscommissie 
Natuurvrienden o.v.v. Susteren weerspiegeld deel 2.  
Intekenen is mogelijk tot en met vrijdag 15 juli a.s. Na deze datum kost het boekje 
€ 8,-- per stuk. Voor toezending, dient u € 2,50 extra per exemplaar over te maken. 
Het boekje wordt in een beperkte oplage gedrukt! 

Na afloop van de traditionele Kroedwésjzegening en de H. Mis (om 17.45 uur) op 
zaterdag 13 augustus a.s., kunnen de intekenaars het boekje meenemen of later 
afhalen op het adres Pastoor Tijssenstraat 1 in Susteren. 

Het programma van de boekpresentatie zal nog nader bekend worden gemaakt in 
de lokale en regionale media.  
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Replica borstbuste H. Amelberga ingezegend 
Cor Voorter 
Zaterdag 4 juni vond in ’t Stift in Susteren, tijdens een korte plechtigheid, de 
inzegening plaats van een replica van de buste van de H. Amelberga. Rector Geurts 
van de basiliek, ging in een korte toespraak in op het idee om tijdens processies en 
andere kerkelijke gelegenheden niet iedere keer de originele reliekhouder van de H. 
Amelberga uit de schatkamer te moeten halen. Hierbij spelen met name de 
verzekeringsaspecten een grote rol.  
Het idee van Ad van Mierlo om een replica te laten maken, kreeg unanieme steun 
van het processiecomité.  
 

 

Daarna kreeg Huib Heijnen het verzoek om zich te kwijten van deze taak en een 
replica te vervaardigen van het beeld. Dankzij de vaste hand en het vakmanschap 
van Heijnen werd de laatste maanden alles op alles gezet om de buste op tijd klaar 
te hebben. Het origineel is van de hand van Jan van Steffeswert en uitgevoerd in 
notenhout. Heijnen heeft echter gekozen voor lindehout. Dit hout is niet alleen 
lichter en dus makkelijker mee te dragen in de processie, maar is makkelijker te 
bewerken en beter vorm te geven. De overige materialen blijven ook nu het geheim 
van de meester.  
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De complimenten die Huib mocht ontvangen voor ‘zijn’ borstbuste van de H. 
Amelberga zijn terecht. De treffende gelijkenis, de kleurenstellingen en het 
gebruikte materiaal  hebben een resultaat opgeleverd dat er mag zijn en recht doet 
aan zowel de intentie om het reliek uit te dragen tijdens bijvoorbeeld processies als 
ook om het origineel vanwege zijn kwetsbaarheid in de schatkamer te laten. Het 
mooiste compliment klinkt echter door in een gehoorde uitspraak. Huib vond het 
namelijk bijzonder om een replica te mogen maken van een beeld van Jan van 
Steffesweert. Jan van Steffesweert kan zich vereerd voelen dat juist Heijnen deze 
replica heeft gemaakt.  

Momenteel wordt bekeken of ook andere waardevolle stukken uit de collectie van 
de schatkamer mogelijk bij processies vervangen kunnen worden door replica’s. 
Een ding staat echter vast volgens deken Geurts. Tijdens de reliekenstoet in het 
kader van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart zal de originele reliekbuste van de H. 
Amelberga geheel in de traditie worden meegedragen en ‘aan den volke worden 
getoond’.  
 

  

Foto’s:  
Jan Valentijn      
Posterholt 
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Expositie 70 jaar Spel der Heiligdomsvaart  
Cor Voorter  
Zondag 5 juni is er heel wat te doen geweest in Susteren. O.a. Beeldentuin Suëstra, 
de Kunstmarkt en het tuinfeest van deken Geurts stonden samen met de basiliek en 
de schatkamer in de belangstelling. 
Bijzonder was de eendaagse expositie die in het teken stond van 70 jaar Spel der 
Heiligdomsvaart. 

Sjeng Custers en Wil 
Schulpen waren tot het 
laatst in touw om een zo 
breed mogelijk beeld te 
laten zien wat de zeven-
jaarlijkse Heiligdomsvaart 
in Susteren, aan een steeds 
groeiende betekenis heeft 
mogen ondergaan.  Foto’s 
en tekeningen waren te 
bezichtigen. Ook werden er 
spelfragmenten getoond 
middels een compilatie van 
videobeelden.  

Voor veel bezoekers was het een feest van herkenning bij het zien van zoveel 
materiaal. 

In 2014 staat de volgende Heiligdomsvaart gepland. Het is te hopen dat deze 
expositie in de aanloop naar 2014 een vervolg krijgt over een langere periode. Het 
initiatief  is een compliment waard. Zo ook om als blikvanger menshoge, 
levensechte beelden van heiligen neer te zetten op het kerkplein. Geleend in 
Hasselt, maar zeer toepasselijk voor Susteren. 
 

  

Foto’s:   
Jan Valentijn      
Posterholt 
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Amelberga van Susteren 
Wil Schulpen  

In de vorige Heemklank schenkt Evert Zits aandacht aan een Belgische en een 
Franse Amelberga. Hun namen zijn Amelberga van Temse, Gent of Munsterbilzen 
en Amelberga van Maubeuge, Lobbes. Evert heeft zijn artikel “Amelberga in 
triplo” genoemd, waarmee hij wilt zeggen dat er in onze streken drie vrouwen met 
de naam Amelberga als heilige vereerd worden. Wanneer er meerdere zijn en zeker 
wanneer veel van het leven van de heilige in vergetelheid is geraakt, dan zien we 
steeds dat de heiligenlevens aangevuld zijn met verhalen die overgenomen zijn van 
een naamgenoot1.Zo zullen we later in dit artikel zien dat onze heilige te Susteren 
verhalen met zowel de moeder uit Maubeuge als de maagd van Temse deelt. 

Binnen het huidige historische verhaal van Susteren is niet veel bekend over 
Amelberga. Zij is de eerste abdis van het vrouwenklooster door Zwentibold 
herbouwd en voedt diens dochters op. Zij wordt in de kerk van Susteren begraven. 
Pater Roozen meent zelfs dat ze niet eens de eerste abdis is: “Zwentibold liet, 
volgens overleveringen, drie dochters na, waarvan er twee , Benedicta en Cecilia, 
onder de bekwame leiding van de H. Amelberga, de eerste abdis van Susteren  
waarvan we de naam kennen, werden opgevoed.” Bij de schrijver van het “Spel der 
Heiligdomsvaart”, Jacques Schreurs, treffen we aan2 : “Aan het hoofd der 
monialen3 verschijnt –waarvandaan en hoe weten we niet – de abdis Amelberga. 
We zitten met vraagtekens. Geen document is mij bekend wat haar verblijf in 
Susteren bevestigt.”  De indruk ontstaat dat beide schrijvers niet eens vertrouwen 
hebben in het weinige dat over Amelberga te Susteren wordt verteld. 
Het is dan ook geenszins verwonderlijk dat menigeen zich afvraagt waar toch die 
bijzondere verering voor haar vandaan komt, zeker als je ziet met wie zij de 
concurrentie aan moet gaan: de apostel van Nederland, bisschoppen, koning, 
koningin en prinsessen. Wat heeft de bewoners van de abdij en omstreken toch 
bezield om zoveel verering aan de dag te leggen voor iemand waarvan ons niets 
bijzonders is overgeleverd. Een dergelijke constatering brengt de verering in een 
negatieve spiraal: heiligen waarvan men meer weet en die maatschappelijk een 
hogere bekende functie hebben, treden dan steeds meer op de voorgrond. 

Bij Sanderbout zien we een ander verschijnsel. Aan de kunstschatten zoals bewaard 
in de schatkamer van onze kerk, kunnen we nu nog aflezen dat Sanderbout wel 
zeer bijzonder vereerd werd. Zijn persoonlijkheid wordt echter vervangen door een 
andere namelijk die van Zwentibold van Lotharingen. We mogen daarbij niet uit 
het oog verliezen dat Sanderbout als martelaar is vereerd, iemand die voor kerk en 
geloof geleden heeft of gestorven is. 
                                                      
1 Ook worden anekdotes van heiligen overgenomen die één dag vóór of na de heiligen gevierd 
worden; hetgeen te verklaren is uit het gezamenlijke vigilie (avonddienst), waarin beide 
heiligen vereerd worden. Ook kunnen verhalen die sterk in een streek leven overgenomen 
worden. 
2 Heemklank 1992, 2, pag. 27 
3 vrouwelijke kloosterlingen 



8 
 

Regino van Prüm, een tijdgenoot van Zwentibold, laat zich geenszins positief uit 
over de handel en wandel van de koning. Zeven eeuwen later was Kritzraedt niet 
positiever toen hij aan het papier toervertrouwde: In dit stift is ook Suentibold, de 
voorlaatste koning van Lotharingen, wegens zijn wandaden en zijn schandelijke 
levensloop in het jaar 900 gedood, met zijn dochter Cecilia begraven. 
Een martelaar met een levensverhaal als dat van Zwentibold is moeilijk te 
verkopen. Het dilemma bij de reliekenstoet: de relieken van een heilige, die geen 
heilige kan/ mag zijn, worden ter verering meegedragen. 

Als fervente bezoeker van de schatkamer valt ons wel eens iets op. Zo ook twee 
‘merkwaardige’ kusreliekhouders. De reliekhouders zijn wel niet merkwaardig, 
maar meer de twee heiligen ermee verbonden, te weten Apollonia en Blasius. Ze 
schijnen niets met Susterens heiligen en heiligenverering te maken. Hun verering 
komt een weinig uit de lucht vallen. Omstreeks het midden van de twintigste eeuw 
blijken deze feesten evenwel de belangrijkste op de jaarkalender van de parochie. 
Wanneer ik me goed herinner was na de heilige mis de verering van de relikwie en 
krijgt men bij Blasius ook nog twee kaarsen in kruisvorm tegen de keel gedrukt. 
Het blijkt dat Apollonia bij kieslijden en Blasius bij keellijden aangeroepen wordt.  
Mensen die zich meer in de kerkelijke geschiedenis van Susteren verdiept hebben, 
zal wellicht een kaarsje gaan branden. Er blijkt wél een lijntje te lopen naar de 
Susterense heiligen. Bekend is dat in vroeger eeuwen bij keellijden Amelberga 
werd aangeroepen. Volgens overlevering wordt dan in een schaal of beker, een 
relikwie van Amelberga en wellicht al in 1174 vermeld, bier of wijn geschonken en 
aan de keellijder aangeboden.  Bij kiespijn wordt de H. Sanderbout aangeroepen en 
wordt een tand aan hem toegeschreven uit het omhulsel genomen en tegen de zere 
kies gedrukt. De tand wordt anno 2011 in een eind achttiende eeuwse 
kusreliekhouder bewaard – als Apollonia reliek. Zowel het feest van Apollonia 
(Sanderbout) als van Amelberga hebben volgens aantekeningen begin negentiende 
eeuw een octaaf en  er is een volle aflaat aan verbonden. Dit tekent toch wel het 
belang voor de Susterense kerk. 
Het toont dat Amelberga en Sanderbout langzaam maar zeker op een zijspoor 
gerangeerd werden. De tradities werden in gewijzigde vorm voortgezet. 

Er is in Susteren geen levensbeschrijving/vita van Amelberga overgeleverd. Toch 
kan er een redelijk beeld geschetst worden van de heilige, op basis van de 
oudheidkunde,  de kerkelijke traditie en overleveringen elders, als ook door 
vergelijking met gelijksoortige gevallen. 
Belangrijk is de kerkelijke traditie met de daarmee samenhangende verering van de 
heiligen. Hieruit blijkt dat Amelberga de eerste patroonheilige is van de abdijkerk. 
Tweede patroonheiligen zijn Albericus en bisschop Gregorius. Alle drie worden ze 
reeds in 1174 genoemd. De twee belangrijkste reliekhouders, t.w. het schrijn 
omstreeks 1100 en borstbeeld omstreeks 1510 bevatten relieken van Amelberga. 
Haar vader, Sanderbout, is de vierde van de meest vereerde Susterense heiligen. 
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Wanneer we de oudheidkundige dateringen en bevindingen interpreteren, dan blijkt 
er in de tweede helft van de zevende eeuw4 een vrouwenklooster5 in Susteren 
gesticht te zijn, welk in de elfde eeuw6 door een nieuwbouw gevolgd is. Er zijn 
geen aanwijzingen uit de grond gekomen die een andere richting duiden. 
Deze eenvoudige gegevens doen vermoeden dat de abdij van Susteren gesticht is 
door Amelberga met de steun van haar vader Sanderbout. Geestelijk werden de 
nonnen verzorgd door achtereenvolgens Albericus en bisschop Gregorius. Dit alles 
geschiedde eind zevende, begin achtste eeuw. 
Deze reconstructie wordt bevestigd. Ruim zeveneneenhalve eeuw geleden 
vertrouwde Gilles van Orval vóór 1251 ook al een verregaand gelijke geschiedenis 
van Susteren aan het perkament toe. Hij schrijft dat Sanderbout7 de kerk stichtte en 
dat Amelberga de eerste abdis is. Albericus en Gregorius, beide elkaar opvolgende 
bisschoppen van Trajectum (Trecht, Tricht enz.), bezoeken het vrouwenklooster 
vaak wegens de godsvrucht van de kloosterlingen. Deze vier als ook Vastrada, de 
moeder van bisschop Gregorius, zijn in de kerk begraven en door Luikse 
bisschoppen verheven. 
Wij mogen als vrijwel zeker aanvaarden dat al in het elfde-eeuwse klooster een 
dergelijke geschiedenis werd overgeleverd gezien de keuze van patroonheiligen.  

De stichter(s) van Susteren moet(en) uiteraard ergens vandaan komen. Op twee 
dagmarsen van Susteren liggen in die tijd Luik, de toen nieuwe bisschopsstad, en 
St. Truiden, eind zevende-eeuwse kloosterstichting. Op één dagmars liggen 
Maastricht, de oude bisschopsstad, en de vrouwenabdij Munsterbilzen gesticht 
door Landrada.  
Boven Maastricht  ontstaan hier en daar de eerste nederzettingen, vooral in het 
Maasdal en de beekdalen. Munsterbilzen  is het enige, bekende vrouwenklooster 
uit die tijd in een verre omtrek van Susteren. Beide kloosters liggen ongeveer een 
dagreis uit elkaar. Het vrouwenklooster Munsterbilzen is ongetwijfeld geestelijk 
verzorgd vanuit het vlakbij gelegen Maastricht. 
De kerstening zet door richting noorden. In Sittard stopt men met begravingen  op  
een niet-christelijke begraafplaats. De stichting van het klooster Susteren is 
wellicht te beschouwen als functioneel bij de continuering van de kerstening. De 
afstand tussen dochter- en moederklooster mag niet te groot zijn.  

Uiteraard vragen we ons af of er nog aanwijzingen zijn die nog wijzen op banden 
met Bilzen en omgeving.  

Munsterbilzen: Vanuit de abdij zijn twee nonnen naar Susteren gekomen om er 
abdis te worden. In de twaalfde eeuw wordt Imago van Loon abdis en in de 
                                                      
4 Er zijn twee gelijkluidende dateringen: Henk Stoepker bij de opgravingen: vanaf tweede helft 
zevende eeuw en  Laure Anne Finoulst datering twee typen sarcofagen: ca. 680-820 
5 Er is geen aanwijzing voor een mannenklooster, tenzij men een twaalfde eeuws afschrift uit 
abdij van Echternach van  het jaar 714 als zodanig wil aanmerken.  
6 Van een verwoesting door de Noormannen geen spoor; evenmin van een herbouw ca.  900.  
7 Gilles meende – zoals ook al Hendrik van Veldeke voor hem – dat Zwentibold de 
Zendeboldus (Sanderbout)  is uit de Servaaslegende van Jocundus (ca. 1080).  
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zestiende eeuw Ludgart von Zevell. Dit wijst erop dat men te Susteren nog wist 
vanwaar Amelberga gekomen is.  

Maastricht: Al bijna acht eeuwen geleden schrijft Gilles van Luik (Orval) dat twee 
belangrijke geestelijken voor de abdij van Susteren uit Trajectum kwamen, in onze 
samenhang ‘ongetwijfeld Maastricht’.  
Een tweede aanwijzing – uitsluitend te verklaren binnen de Maastrichtse context – 
is de vermelding te Susteren van  grotere relieken van  Valentinus, bisschop van 
Tongeren8. Al in 1039 schijnen er enige beenderen aan het lichaam van deze 
heilige in Maastricht te ontbreken. Mogelijk dat deze rond 700 door Albericus of 
diens opvolger bisschop Gregorius aan de Susterense abdij geschonken zijn. 
De hoeven die in de statuten van de abdij Susteren vermeld zijn, liggen te Susteren 
(Gebroek), Holtum, Papenhoven en Leuth. Op een kaartje uitgezet lijken ze te 
liggen op de weg vanuit Susteren naar Maastricht/ Munsterbilzen. 
Minstens zo opvallend zijn de bezittingen van de heerlijkheid Dieteren. Zij liggen 
voor het grootste gedeelte te Susteren e.o. én tussen Bilzen en Maastricht. Wat  
daarbij tevens opviel, was dat de heerlijkheden Dieteren ten westen van Maastricht 
enerzijds behoorden aan de heer van Valkenburg en anderzijds bij de Susterense 
heerlijkheid Dieteren. Een verband met de tweeherige situatie van Susteren 
omstreeks 1250 (Valkenburgs en Dieteren) dringt zich op. 

Ten aanzien van Amelberga vinden we nog het volgende. In de zeventiende eeuw 
treffen we meermaals aan dat Willibrord een vrouwenklooster sticht waarvan 
Amelberga de eerste abdis is. Dit klooster ontvangt schenkingen van drie heilige 
vrouwen die elk een vrouwenstift hebben gesticht, te weten Gertrudis van Nijvel, 
Aldegondis van Maubeuge en Amelberga van Susteren, drie gezusters. De naam 
Susteren is hiervan afgeleid. Hier menen wij een verwisseling te kunnen 
constateren met Amelberga van Maubeuge.  

Een andere, belangrijkere mededeling vinden we in de Acta Sanctorum, een serie 
boeken waarin heiligen beschreven worden in de volgorde van hun feestdagen. Bij 
de beschrijving van Amelberga van Temse krijgt Amelberga “uit het Gulikse 
Susteren” ruime aandacht. Hiervoor heeft de schrijver in 1721 een reden: namelijk 
menen ‘niet weinigen’ dat deze twee Amelberga’s één historische vrouw zijn. Dit 
baseert men op de constatering dat de levensbeschrijvingen (vita’s) van beide 
maagden veel op elkaar lijken. Tevens weet hij dat de pastoor van Temse de 
relieken welke hij in 1647 te Susteren ontvangen heeft, in Temse vereert als 
relieken van de eigen maagd.9 We mogen wellicht vaststellen dat de ene maagd bij 
de andere ofwel beide bij elkaar elementen uit de levensbeschrijving hebben 
overgenomen met als resultaat diverse belangrijke gegevens hetzelfde. 

Opvallend bij Amelberga van Temse is dat zij niet in een klooster schijnt geleefd te 
hebben. Zij werd wel opgevoed binnen  kloostermuren, maar verbleef haar leven in 
                                                      
8 Zowel de bisschoppen van Maastricht als ook die van Luik noemden zich ‘van Tongeren’.  
9 Wellicht dat de relieken te Gent en Temse bij de Beeldenstorm (1566) verloren zijn gegaan en 
dat men in de 17e  eeuw weer de behoefte voelde om relieken van de eigen maagd te bezitten.  
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familiebezittingen te Mater en Temse. Evert Zits schrijft in de vorige Heemklank: 
Haar laatste verblijfplaats is Temse, waar zij nog een halve eeuw op haar 
landgoed zou hebben geleefd in vroomheid en soberheid, vol liefde en zorg voor 
armen en misdeelden. Haar relieken werden in 1073 in Gent opnieuw ontdekt.  
Van Amelberga wordt gesteld dat ze te Munsterbilzen bij Landrada werd 
opgevoed. Zij kreeg van Willibrord en Landrada de tekenen van een religieuze.  
Ook in de vita van Willibrord vinden we dit element terug. Willibrord ... de ligging 
van Susteren … een gegeven wijzend naar Amelberga van Susteren: een non10 te 
Munsterbilzen in de tweede helft van de zevende eeuw.  

Een verdere kleuring van Amelberga vinden we in de vita van Sint Servatius 
geschreven door de Noord-Franse monnik Jocundus. Die tekende uit de mond van 
oude wijze mannen op en las bij oudere schrijvers dat Sanderbout woonde in een 
koninklijke hoeve en omgeven was door mensen die hem van advies dienden. Hij 
schenkt een hoeve aan de Servaasabdij voor de zielenrust van zijn dochter die er 
begraven ligt. De overlevering ten tijde van Jocundus, in 1080 ongeveer 
driehonderdvijftig jaar oud, maakt van Sanderbout al iets koninklijks. Hij is 
ongetwijfeld een rijk iemand geweest. Zijn schenking aan de Maastrichtse abdij 
toont ook dat hij in de omgeving van Maastricht (in de Ardennen?) woonachtig 
was. De veronderstelling dat Amelberga op eigendom van haar vader een klooster 
stichtte, is binnen deze context geenszins vreemd. 

Wij menen hiermee een logisch verband te hebben gelegd tussen de resultaten van 
de opgravingen van Henk Stoepker (1988, 1991-1993), dateringen van de 
sarcofagen en kerkgebouw door o.m. vrijheer Lambert von Fisenne (1880-1890) en 
Laura Anne Finoulst (1998/9), de mededelingen van Gilles van Orval (1250), 
documentatie Prüm (twaalfde eeuw betreffende  891-948) en – als belangrijkste – 
de verschillende overleveringen in en rond Susteren11. De stichting van Susteren 
wordt op basis van Stoepkers bevindingen geplaatst in de tweede helft van de 
zevende eeuw, in het laatste kwart. Dit blijkt haarfijn aan te sluiten bij een 
overlevering dat ene Amelberga te Munsterbilzen wordt opgevoed en van daaruit 
elders een aan God gewijd leven leidt. Toeval? Alles kan, maar wij menen een 
voldoende onderbouwde visie te hebben gegeven van de stichting van een 
kloostergemeenschap te Susteren. 
  

                                                      
10 nonnus = oud, gebruikt voor eerbiedwaardige personen. Het begrip non komt voor het eerst 
voor bij Hiëronymus (4e eeuw) voor Godgewijde mannen (nonni) en vrouwen (nonnae).  
Monialen  zijn vrouwelijke contemplatieve religieuzen, terwijl zusters (sorores) zogeheten 
actieve religieuzen zijn.  
11 Het klooster Suestra van Willibrord nemen we in een latere Heemklank als onderwerp . 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%ABronymus_van_Stridon
http://nl.wikipedia.org/wiki/4e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Contemplatie
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Geluif en biegeluif 

 
Pinksteren  
Annie Schreuders-Derks 

“Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en 
het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als 
van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen 
vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de 
Geest het hun gaf uit te spreken”.  
Met het Pinksterfeest wordt de nederdaling van de H. Geest op de apostelen 
herdacht, hiermee wordt het begin van de Christelijke kerk aangegeven. Soms 
werden er duiven losgelaten in de kerk als onderdeel van de plechtigheid op die 
dag. De H. Geest werd voorgesteld als een witte duif. 
In katholieke streken zijn er veel processies o.a. Scherpenheuvel. De beroemde 
springprocessie in Echternach is met Pinksteren. Op zaterdag voor en dinsdag na 
Pinksteren en op de laatste zondag van september vindt in Temse de processie ter 
ere van Sint Amelberga plaats. Mater, (Vlaanderen) kent op 10 juli een 
Amelbergaviering.  
Liedje uit Temse: 

Dat is Amalbergs kapelleke, 
We hebben het zelf gebouwd, 
al van ons eigen gelleke, 
en van gestolen hout 

In de Middeleeuwen werd Pinksteren uitbundig gevierd. De mensen kozen de 
pinksterbloem of pinksterbruid. Zij stond in het middelpunt van de drie dagen 
durende feesten. Zij werd “gekroond” met een kroon van groene takken, bloemen, 
papier en uitgeblazen eieren. Het meisje werd bovendien omhangen met zoveel 
mogelijk sieraden. Hoe meer sieraden, des te vruchtbaarder het komende jaar en 
hoe mooier de bloemen. Een gouden ketting heeft als sieraad nog steeds een 
bijzondere betekenis, omdat naar antieke opvatting een gouden ketting hemel en 
aarde verbindt. Dansen onder de Pinksterkroon was een vruchtbaarheidsrite. 
Liedje uit Einighausen: 

Pènksterbroed 
De wien is oet 
Tappe tappe beier 
‘t Volgend jaor kómme weer weier 
Gaef ós get en laot ós gaon 
Weer mótte nog ein huuske wiejer gaon. 

Op veel plaatsen in Nederland, ook in Limburg (o.a. in Amby, Sittard, Doenrade, 
Merkelbeek, Afferden, Broekhuizervorst, Guttecoven, Brunssum, Schilveld, 
Merkelbeek,) werd tot jaren 1950, een Pinksterbloem of  Pinksterbruidje door 

 
Geluif en biegeluif     
                                   



13 
 

andere meisjes onder gejuich en gezang van huis tot huis rondgeleid. Een soort 
tuchtigingsritueel van de langslaapster die de heerlijke lentemorgen verslaapt. Vaak 
kreeg het kindje een processie of communiejurkje aan. Zij droeg een 
bloemenkransje, een “meike”, en werd gesierd met bloemen en gekleurd papier. 
Vaak liep zij onder een kroon van bloemen en takken die met stokken werd 
gedragen of zat zij in een soort huisje van groen, men strooide bloemen en er werd 
een boog met rozen gedragen. Soms zat het kindje achter een gordijntje. Wie haar 
zien wilde moest daarvoor betalen. Kinderliedjes als: “Rosa Rosa bloemen op je 
hoed” en: “Ik heb een mooie bloemenmand” herinneren hier nog aan. 
Plaatselijk had elke straat zijn eigen bruidje(brónkbruudje). Het was een competitie 
welke buurt het kindje met het mooiste jurkje had.  
Liedje uit Horn:                            

Pinksterbloem , slechte roem 
Gij hebt zo lang geslapen 
Hadt gij vroeger opgestaan 
Dan waart gij mijn kameraadje. 
Hier is onze fiere pinksterbruid 
Ik zou het zo graag eens willen wezen 
Recht is recht, krom is krom 
Hier is onze fiere pinksterblom 

Met Pinksteren een nieuw kostuum dragen brengt ongeluk. 
De wielewaal wordt ook wel de Pinkstervogel genoemd  
omdat hij zo laat in de lente uit het zuiden terugkomt. 
Vroeger werden Pinkstervuren aangestoken waarbij  mannen zo hoog sprongen als 
zij konden. Want zo hoog zij sprongen, zo hoog het koren wassen zou. 
Pinksterregen is zelden goed zegt men, nochtans wordt ook gezegd: Pinksterregen, 
Godes zegen. 
Pinkstereieren in het vuur geworpen beschermen tegen brand. 
Jonge dochters tuurden met Pinksteren naar de zonsopgang, was de lucht beneveld, 
dan zouden hun wensen vervuld worden. 
In de stal brandt men met Pinksteren vuur, waarin men aalbessen werpt tegen de 
veepest. 
Natte Pinksteren - Vette Kerstmis 

Hoewel Pasen theologisch gezien veel belangrijker is, wordt buiten de Liturgie het 
Kerstfeest in het Westen veel uitbundiger gevierd. Nederland heeft als een van de 
weinig landen een tweede kerstdag, paasdag, pinksterdag. Al vóór de reformatie 
waren deze dagen als vrije dagen ingesteld naar middeleeuws gebruik. De kerk 
heeft ze pas in 1578 als christelijke feestdag getolereerd. Nieuwjaarsdag en 
Hemelvaartsdag zijn zelfs pas in 1618 door de kerk ingevoerd. Het is dus niet zo 
dat alle tradities rond deze feestdagen een werkelijk christelijke achtergrond 
hebben. Tijd voor Ikea en woonboulevard! 
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Evacuatie-dagboek van een schoolmeisje  
Evert Zits 

Over de dramatische gebeurtenissen te Susteren op het einde van de Tweede 
Wereldoorlog zijn veel verhalen opgetekend en bewaard gebleven. Daartoe 
behoren ook enkele dagboeken, waarin met name wordt verhaald over de ramp die 
de Susterense bevolking toen trof, als gevolg van de gedwongen evacuatie naar 
Posterholt en omliggende plaatsen. 
Die dagboekschrijvers waren volwassen personen, maar onlangs ontving ik van 
onze oud-dorpsgenote Liesbeth Ophelders-Huys, wonende te Heerlen, een 
dagboekje dat ze, toen  nog een schoolmeisje, heeft bijgehouden. Toen Susteren op 
7 november 1944 moest evacueren was ze dertien jaar oud. 
Haar ouders waren Martinus Huys en Helena Gielen. Het gezin telde twee meisjes 
(Liesbeth en Dora) en twee jongens (Jan en Pauwke) en woonde in de Marialaan 
nummer 7. In dit pand dreef Martinus Huys een winkel die het best te omschrijven 
valt als “een winkel van Sinkel”. Allerlei koopwaar in het klein was er te krijgen: 
hoestartikelen in alle soorten, levertraan, borstsiroop, watten, windsels, zalven en 
pleisters, specerijen en kruiden, bezems en borstels, dweilen en sponsen, binnen- 
en buitenmatten, mattenkloppers, serviesgoed, eau de cologne, portemonnees, 
sigarenkokers, spiegels, kammen, scheerbenodigdheden, kap- en manicuredozen, 
handtasjes, snoepgoed, religieuze artikelen als beelden, kerkboeken, missaals, 
rozenkransen, hang- en staankruisen, Godslampen en nog veel meer. 

Het dagboek is met potlood geschreven in een notitieboekje. Aan deze publicatie in 
‘Heemklank’ zijn, tussen haakjes, enkele toevoegingen aangebracht. 

Dagboek van Liesbeth Huys. 
6 november 1944 
’s Morgens om acht uur naar de kerk gegaan. Voor de mis nog alles rustig. Toen 
we buiten kwamen stond Fiddelers (van de sigarenwinkel bij het kerkplein)  aan de 
deur en riep “evacueren!”. Niet geloofd. Om half negen hingen overal plakkaten. 
Voor zeven uur ’s morgens 7  november; Eruit. Alvast koffers ingepakt, behalve 
levensmiddelen. ’s Avonds kwamen Winand en Walter (twee ingekwartierde goede 
Duitse soldaten, die de kerktoren bewaakten) en die zeiden “nicht gehen”. 

Dinsdag 7 november 
Vast van plan niet te gaan. Stonden om half acht op. Ik was mijn haar aan het 
vlechten toen op de deur werd geklopt. Ging kijken en zag een helm. Ik riep 
moeder. We gingen naar voren en daar stond zo’n SS-man Grüne Polizei. Hij vroeg 
“Muttie weisz du bescheit”. Ik vroeg dan of zij helemaal geen medelijden hadden. 
“Nein”. Wat gehuild. Toen vroegen we hoe lang nog tijd was. Tot elf uur. Toch 
gingen we pas om  twaalf uur half een weg. Leo Keijsers (onze neef en buurman) 
bleef daar om een vette kusch te slachten. Op de rijksweg trok al een hele karavaan  
mensen en karren. Thissen had van een ijzeren matras en twee wielen van een fiets 
een kar gemaakt en Marx (de schoenmaker)  van een grote kleerkast en twee 
fietsen. We liepen met de stroom mee en toen we in Echt kwamen hoorden we dat 
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die ook evacueren moesten. We liepen maar door. Toen we in Brach aan de 
overweg stonden, kwam daar een kar uit Echt met een Duitser erop. Daar mochten 
moeder en Pauwke (mijn jongste broertje van nog geen twee jaar) en Anny 
Keijsers op. We hebben toen gelopen tot aan Schulpen (een café aan Brachter 
statie). Daar gevraagd of we konden slapen, maar het huis was door de Duitsers in 
beslag genomen en dus moesten ze eerst vragen. Eerst nee en later toch ja. We 
hebben eerst een beetje gegeten, toen de café voor slapen in gereedheid gebracht. 
De kinderen van Sjeng Koolen sliepen in een hoek en Pauwke sliep daarnaast. 
Eerst had ik een tijdje op een paar dekens gezeten en later bij Pauwke gaan liggen. 
Vader lag op drie stoelen en moeder was niet goed geworden. Die mocht in de 
kamer op de sofa slapen. Daar heeft ze een tijdje gezeten en toen ze Pauwke hoorde 
huilen, kwam ze in het café naast hem liggen. Daar viel ik om half vijf in slaap en 
om zes uur moesten we op zijn. ’s Morgens hebben we ons nog een beetje 
opgeknapt en toen gingen we weer met goede moed op stap.  Aan iedereen die we 
tegen kwamen, vroegen we hoe ver het nog was. De een zei vijf, de ander drie 
kilometer. Enfin we moesten toch verder. Toen we in Linne op de landweg 
kwamen, zagen we de twee torens van Posterholt en die van Sint Odiliënberg. Die 
van Posterholt was het verste en daar moesten we op aan. 

Posterholt 8 november 
We zijn goed aangekomen. Lena van der Heijde heeft ons een plaats bezorgd en we 
zitten hier heel goed. Toen we binnenkwamen, viel ik in de eerste de beste stoel en 
toen voelde ik pas hoe moe ik was. Toen ik zowat uitgerust was en wat gegeten 
had, ging ik met Mia Wijen op zoek naar Keijsers en Schulpen. We hebben de hele 
dag gelopen en op het laatst hebben we ze toch gevonden. Ze zitten een heel eind 
uit de buurt maar hebben het ook reuze getroffen. 

6 december 
Al een hele tijd hier. Voortdurend vliegers vandaag. Vanmorgen om half negen een 
stuk of vijftien grote tanks met kanonnen van Roermond af gekomen. Met Mia 
Omloo om melk geweest. Geen gekregen. Vandaag ook het rund geslacht en uit 
mekaar gesneden. Op het ogenblik het vet aan het uitbraden. Mieke (inwonend 
meisje dat hielp in de huishouding) naar de dokter. Zondag voor het eten kwam 
Winand (een van de Duitse militairen die in ons huis zaten) onverwachts binnen. Ik 
ben met hem naar Keijsers geweest. Maandag naar Odiliënberg geweest met Mia 
Omloo. Meegebracht: twee stuks kuch, drie stuks worst, één blikje sardientjes, een 
tube tandpasta, een fruitrol. Winand was meegekomen naar Postert. Daar gebleven 
tot half vijf. Naar burgemeester geweest voor een ‘schein’ (vergunning)  voor naar 
Susteren. Niet gekregen. Zaterdag jarig geweest (veertien geworden). Van Anny 
Keijsers een plakje (een rode zakdoek) gekregen, van moeder twee gulden. Anders 
niets. ’s Avonds in slaap gehuild. Vandaag Sinterklaas. Dora een spel. Harrie (de 
zoon des huizes)_ een verfdoos en Truusje (de dochter des huizes) een pop 
gekregen. Ik heb niets gekregen. Ik vind het wel jammer, maar enfin.. Jan moet op 
de Vorst melk gaan halen. Wat gemopperd en gescholden, maar moet toch gaan. 
Papa komt thuis van de ‘arbeit’. Hij moet voor de Duitsers gaan ‘schansen’ 
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(loopgraven aanleggen). Nu moet hij eten gaan halen aan het klooster en ook 
“verflegung”. Dat is : een halve kuch, een beetje boter en wat worst of vis pasta en 
een paar sigaretten. 

7 december 
Papa hoefde niet te gaan werken. Vannacht weer een heleboel wagens en tanks 
aangekomen. Bericht gekregen dat Winand dinsdagmorgen zwaar gewond is door 
een granaatsplinter. Het hele rund is uit mekaar gesneden en worst gemaakt. 

8 december 
Hermann is hier gekomen. Verteld en nog eens verteld. Een brief aan Winand 
geschreven. 

Posterholt 8 december 1944 

Lieber Winand, 
Van Anny haben wir gehört dasz du verwundet warst will ich dich fragen ob es 
slimm ist. Wir hoffen nicht. Als es geht schreibst du dann zurück. 
Viele grüsze sendet dir Papa, Mama, Jan, Dora , Pauke en Liesbeth 

9 december 
INRI 
Winand Geuenich gevallen in Susteren op woensdag 6 december 1944. 
Hij ruste in vrede. 

Van Leo gehoord zojuist dat Winand dood is. In Wassenberg is hij begraven. We 
kwamen van Annendaal. Daar hadden we melk gehaald. Tegen Hans gezegd dat hij 
de brief voor Winand niet meer hoefde te bezorgen. Hij vond het verschrikkelijk. 
Ik heb ook een deuntje gehuild. Vandaag heeft het ook voor de eerste keer 
gesneeuwd. Winand was die woensdag net officier geworden. 

Nu ga ik een brief aan Fritz schrijven. Gisteravond zijn hier vijf minuten vandaan 
een hele serie granaten gevallen. De jongensschool getroffen en het huis waar 
meester Claessen is. 
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10 december 
Om acht uur opgestaan. Eerst ben ik om brood geweest bij “Stienke”. Niets 
gekregen. Daarna is moeder naar de kerk gegaan en heb ik koffie gedronken. Toen 
Pauke gewassen, Dora gekamd, opgeruimd en daarna ben ik om tien uur naar de 
kerk geweest. Na het middageten heb ik voor het eerst in mijn leven op zondag 
aardappels  geschild. Toen ik daarmee klaar was, kwam Mia. We zijn toen even 
naar het klooster geweest en daarna zijn we naar het lof gegaan. Voortdurend 
vliegers onderweg. Familie Zits zit aan de grens in het douanekantoor. Daar koffie 
gedronken en toen weer naar huis. Terwijl ik Mia een stukje wegbracht, kwam ik 
Corry Vossen een schoolvriendin tegen. Daar ben ik nog eens mee door het dorp 
geweest. Nog wat gekheid gemaakt  en over school gepraat en toen naar huis. Daar 
heb ik gegeten en mee afgewassen en nu ben ik me aan het vervelen. Ik heb een 
spel meegedaan en toen dacht ik ineens aan mijn dagboek. Maar nu ga ik me weer 
vervelen. Het is op het ogenblik tien voor acht en Mieke is bij de juffrouw (de 
vrouw des huizes). Die is nog altijd ziek. We gaan nu bidden (het rozenhoedje en 
de litanie van Maria) en dan ga ik naar bed. 

22 december 
Keijsers is verhuisd. Ze zijn bij de familie Muijsers. Het zijn hele aardige mensen. 
Vanmorgen ben ik er naar toe geweest. Leo Keijsers is niet meer in Susteren. Hij is 
nu in St. Odiliënberg. 

31 december 
Oudejaarsdag. 
Om tien uur naar de kerk geweest. Pastoor van Posterholt heeft heel mooi gepreekt. 
Er zijn deze week begrafenissen van meester Slangen uit Dieteren, Jozef Bokken 
en een vrouw uit Postert. Gerrit Wamel is gisterenavond teruggekomen van 
Drummen in Duitsland. 
Mieke haar broertje Fransje is dinsdag 19 december onder een tank gekomen. Hij is 
vrijdag 22 december begraven. Ik ben naar Keijsers geweest en daarna naar 
Annedaal. De vliegers waren verschrikkelijk. Toen we van Annedaal 
terugkwamen, was het half vier. We troffen Mieke en we zijn toen naar het graf 
van Fransje gaan kijken. Toen zijn we in het kapelletje  van de Zeven Smarten van 
Maria de rozenkrans gaan bidden. Tegen half zes ging ik naar huis en onderweg 
trof ik Willie Custers van Rijksweg Zuid. Ik ben met hem afgegaan tot hier. Hij 
vroeg of ik morgenavond weer kwam.  

1 januari 1945 
Vanmorgen eerst naar de slager geweest om een bonnetje voor vlees. Het was 
ongeveer half tien. Daar opeens kwam een stuk of zestien vliegtuigen uit de lucht 
gevallen. We meenden dat ze een aanval wilden doen en we vlogen allemaal op 
mekaar. Toen zagen we het hakenkruis op de staart. Het waren dus Duitsers. Ze 
kwamen heel laag over. Ze moesten wijken voor de kerktoren anders was hij 
meegegaan. Toen was ik eindelijk aan de beurt. Nu  is het ongeveer één uur en om 
twee uur moet ik om melk gaan bij Baerke. Daar krijgen de kinderen onder de vier 
en de zieken melk. Ik moet daar ook gaan staan, tegen mijn zin, maar Mieke kan 
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niet gaan dan heeft ze niets aan haar zondag, volgens de juffrouw. Vader moet nu 
zand strooien. Hij heeft gisteren tot vier uur gewerkt en vandaag op Nieuwjaar tot 
drie uur. Vanmorgen heeft kapelaan Dusée heel mooi gepreekt over de ellende van 
1944. Het is te hopen dat we dit jaar de vrede krijgen. Het lijkt er nog wel niets op, 
maar toch hopen we het. Vannacht zijn op de Vorst bommen gevallen. De vorige 
week woensdag heb ik geschaatst met Mia Omloo op een paar schaatsen van een 
broer van Teun (de man des huizes). Nu moet ik gaan afwassen. 

26 januari 
Op 26 januari zijn we bevrijd en in die week zijn we via Annedaal met Engelse 
legertrucks naar het Urselinenklooster in Echt gebracht. Daar hebben we in de 
klaslokalen op stro geslapen en de dag erna naar een klooster op de Plakstraat in 
Sittard gebracht en van daaruit zouden we ergens in Zuid Limburg geplaatst 
worden. Maar gelukkig konden we voor geld en de goodwill van de chauffeur naar 
de verloofde van Leo Keijsers in Roosteren gebracht worden. Op 7 februari ben ik 
voor de eerste keer met pap in Susteren geweest. Afschuwelijk. 
 
 

 
 
 

Familie Huys kort na de oorlog, maart 1945 
v.l.n.r. Liesbeth, Dora, moeder met Pauwke, vader en Jan. De twee 
laatsten  op klompen. De vernielde etalageruit is vervangen door 
planken. De nieuwe fiets had vader Huys pas in Maaseik gekocht 
met gespaarde goudentientjes. 
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Veurjaorssjpregitse 
Loek Storken 

“Die van mich haet mich tisdaag weer ein vläög gemaak”, kump eine van die 
hieëre wanjelieërs op de vreuge vriedigmörge aan. 
“Ómdetse weer èns neet tegooi haw oetgekeke, woor ze mit häör gezich in de hègk 
gevalle en haw ze ’t gans muulke kepot. Ze blooide wie ei rèndj.  
Ich mich die in den auto gelaje en nao den dokter. Noe zaet mich die dao midde in 
de wachkamer tösje alle luuj in : „Dokter, ich haop waal det g’r mich tegooi neijt !” 
 Dao sjtóng ich weer mit me good fatsoen ! Dao sjtóng ich weer sjoan veur Jan mit 
de groate geer-wèt-waal ! Dao kènse allewiele nurges mieë mit kómme ! Den 
höbse de kènjer netjes opgetrog en de koai oet, en den det weer ! 
En dao zaet mich daen dokter doadgemoedereerd langs de naas weg : “Mevrouw, 
kómp geer blood gaeve ?” 
Geer höb ’t in dit verhäölke natuurlik al geheuërd, ’t veurjaor kump d’r weer aan. 
En waat veur ein dit jaor ! Dao kènt mènnig zeumerke neet aan ruke !  
Mit det verhäölke, dao kooste w’r waal weer effe mit veuroet ! 
W’r hawwe ’t aafgeloupe maondj mieërt ouch èns euver de belasting , ómdet wer 
in deze maondj dae pröl weer mooste invulle. Eder veurjaor wurse dao weer mit 
lestiggevalle. En door ’t bienao jeder jaor te verangere, make ze ’t elk jaor weer 
“makkelijker voor U”. 
 W’r zoote op ’t Belsj in ei cafeeke en eine Belsj haw zich die sjterke verhaole èns 
aangeheuërd. Hae veulde zich ónmiddelik medesjlachoffer, hae zat zich drek 
d’rbie, besjtèlde einen tournee en begós te vertèlle. 
Hae haw ein boerderieke en hae haw ouch control gehad van de Belsje belasting: 
de Belsjen tax. Die wole wete waem op de boerderie ’t meiste werk deej en wat hae 
daoveur betaalde. 
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“Jao”, haw hae gezag, “ich höb ein aantal oere eine knech dae mich get kump 
helpe!” 
 En toen moos dae belastingpief weite wat dae knech den verdeende. 
 “Zó’n 400 euro per maondj”, haw hae gezag, “en dao kump mich nog zó’n vruike, 
det neet gans 100 % is, get helpe veur 200 euro per maondj. 
En den löp hiej nog zó’ne awwe gek róndj dae bienao alle werk bienao veur niks 
duit veur 10 euro zakgeldj per waek en ein flesj genever!” 
“Jao, dae mót ich höbbe” , zag dae man van den taks. 
“Jao”, haw hae gezag, “dae sjtuit noe hiej veur uch !” 
Euver belasting gesjpraoke trouwes. Via connecties van einen aangetrouwden 
hieëroom hawwe w’r geheuërd det “die van de belasting” bie de prostituees 
“sjtaekprove” ginge doon. 
Noe höbbe weer es betroewbaar wanjelieërs gevraog of weer det neet in hun plaats 
zouwe kènne gaon doon es ei saort ”under-cover-agente”. Zelf zouwe ze allich väöl 
te väöl verdènking op zich kènne laaje. W’r hawwe eine sjoane breef gemaak, mer 
dao höbbe w’r nog niks op geheuërd ! Volges mich doon ze ’t toch lever zelf. Det 
doon die väöl lever es wirke !  
Eine van ós, det is zó’nen hieëlen dappere en dae vertèlt èns gaer euver deens. Hae 
haw ’t dao tót einen hieëlen hoage rang gesjöp : hae woor soldaot ein (soldaat 1ste 
klasse) oftewaal einpitter. En den krisse eine roaje sjtreep veur op dien uniform. 
Hae haw zich dae roaje sjtreep ouch op ziene piama geneijd. Toen ich hem vroog 
woróm, haw d’r dao de volgende verklaoring veur : “De vijand vilt meistal ‘sjnachs 
aan, en den mót dae kènne zeen wasse veur eine rang höbs !”  
Jao, en es dae vijand den werkelik kump, den haet d’r eine broene sjtreep in ziene 
pijama, mer waal ein hieël sjtök lieëger ! (Mer det tösje häökskes). 
Ze wore zich ouch aan ’t beklage detse, esse ‘s aoves nao ein fieëske mooste det 
get wieër weg woor, detse den nog heives mooste rieje en den geinen alcohol 
moogde drènke (van de vrouw). En detse den alcoholvrie beer mooste drènke. En 
det woor net “lawwe verkespis”. 
“Jao”, zaet eine, “det is net wie eine BH aan de wesjdraod. NIKS D’RIN !” 
D’n tillevizie kump ouch regelmaotig ter sjpraoke. “Gisteraovend”, zaet eine, 
“woor zó’n program mit van die echte Duitsje schlagers wie Marianne Leber en 
Freddy Sjpeck, gepresenteerd door ein of anger kaokwoosj”. 
“Euver kaoke gesjpraoke”, zaet d’n angere, “ allewiele zeen d’r bienao allein nog 
mer van die kaokprogramma’s ! En ’t sjónste is, ich gaon mich al dèkker get 
korterbie zètte, mer doe kris niks es ’t vaerdig is !” 
Eine dae d’rbie is, besjtèlde zich es w’r get ginge drènke altied : 2 beer ! Wie w’r 
hem vroge, woróm, zag t’r : “Eine veur mich en eine veur miene vrundj in 
Australië. Det höb ich mit dem zoa aafgesjpraoke !“ 
Op eine kieër besjtèlde hae nog mer eine. „En”, zagte weer , “Is diene vrundj in 
Australië doad ?” “Nae”, zaet hae, “ICH höb mich ’t drènke aafgewènd !” 
Soms wille w’r ouch waal èns einen hieëlen ènkele kieër hieël versjtenjig op tied 
heives gaon, mer den sjtuit d’r weer zó’ne gelieërde op dae get leuks haet gelaeze, 
en den mótte w’r ós nog eine pakke :  
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WAS DU HEUTE KANNST ENTKORKEN, 
VERSCHIEBE (DAS) NICHT AUF MORGEN ! 
En es w’r dem den ouch weer op höbbe, is ’t dèks weer hieël gemekkelik óm de 
zónnige kantj van de probleme van angere te zeen.  
Zoa höbbe w’r ’t ouch dèk euver de poete en euver de kleinkènjer , en wie GOOD 
det die waal NEET LOESTERE ! Weer zeen tót de conclusie gekómme, det d’r 
daoróm nog mer twieë raejes zeen óm allewiele óngerwiezer of leraar te waere : 
JULI en AUGUSTUS !  
Mer ouch höbbe w’r geconcludeerd det w’r ós euver väöl dènger väöl te dikke bein 
make, ós get laote opneije en ós dèks opreige veur niks, want de Pruusj zaet ’t al, 
(en dae kan ’t wete !) : 
“Gestern war ich noch unentschlossen ! Heute bin ich mir gar nicht mehr so sicher 
! Aber über alles wächst mal wieder Gras. Und so ist es, ist das Gras so’n Stück 
gewachsen, kommt ein Schaf und frisst es !“ Volges mich kump dao det leedje 
vandan : Esse doad bès, greujt d’r graas op diene boek, zónne groate sjtroek ! 
Ouch euver de hoezemert wurdt flink gezeiverd. Die jóng luuj van taengewoordig 
wille óm de paar maondj alles nuuj. Die wille gein aw koai mer. Want dao is werk 
aan. En “werk” is allewiele ein vies woord. Allein de jónges en de vrouwluuj zelf, 
die moge taengewoordig waal “twieëdehanjs” zeen. Sjnap geer det noe, van de pap 
en de mam wille ze gein twieëdehanjs sjpulle !  
Allewiele wurse dien vrouw ouch mekkelikker kwiet es dien hoes ! Sjlum Pruusje 
van euver de päöl (want die geuf ’t ouch) höbbe ein verklaoring daoveur gevónje. 
De letters van ‘t woord EHE beteikene : Errare Humanum Est (Vergisse is 
minsjelik). En hiej in Limburg höbbe ze dao nog aan toegevoeg :  
LEVER 2 RING ÓNGER DE OUGE, ES EINE AAN DE VINGER ! 
Zoa vertelde mich ouch eine : “De ieëste vrouw die is mich gaon loupe, det woor 
erg ! Mer de twieëde is gebleve, en det is pas ech eine ramp !” 
Net wie geer ouch waere die awwe elke waek alweer ein waek awwer en ouch ei 
sjtök langsamer, en det is ouch waal te merke.Weer kómme ummer later thoes. 
 Zoa zaet ouch eine van die meuge : „Noe leep ich tisdaag ’t Hout in, en dao höb 
ich dich ein sjlek kepotgetraoje“. „Nou”, zaet den angere, „den höbse waarsjienlik 
toch waal flink doorgesjtap !“ “Nae toch neet”, zaet de jóng weer, “die koom mich 
achterop !” 
Ze waere ouch ei flink sjtök vergaetechtiger. Weer weite nog waal wo w’r 
getrouwd zeen en wienieë, mer w’r kènne ós neet mieë herinnere woróm !   
En esse den oeteindelik toch op heim aan gaon, den wilt ’t waal èns veurkómme, 
detse “emes ein fris windje wille laote ruke !” Det is den veur óngerwaeg. Mer 
vanteveure mót natuurlik waal nog èns effe nao de wc gegange waere. 
Eine haw veur de wc-deur get lang mótte wachte, ómdet die wc bezat woor. “Alleij 
jóng, sjpooj dich èns ei bietje, ich wach al ein menuut !“  „Jao, mer ein menuut is 
toch neet lang“, zag dae jóng dae op de doas zoot. Toen woorte de historische 
weurd gesjpraoke : „Wie lang ein menuut doert, hungk d’r van aaf, aan welke kantj 
van de wc-deur desse sjtuis !”  
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Es echte “natuurfreaks” wurdt óngerwaeg ouch nog waal èns get gedaon aan 
“cultuur- en natuureducatie” en wurdt d’r oeteraard gekeke nao alles wat d’r naeve 
de waeg greujt en bleujt. Óndanks det w’r al einen daag awwer zeen en al get 
sjlechter heuëre en zeen, wurdt ouch ’t natuursjaon wat OP de waeg en OP de 
sjtoep veurbiekump neet euver de kop gezeen. En den dènke w’r mer weer : 
GELUK IS NIET “HEBBEN WAT JE WILT”, MAAR “WILLEN WAT JE 
HEBT”.  
Zoa bleujde in april weer de hondsdraf, ein klein netelechtig lipblomig 
paarsblawwig bleumpke mit neervormige blaedjes en dao wurdt den ouch effe bie 
sjtilgesjtange. “Det is den hondsdraf”, wurdt den gezag. “Waat ? D’n hondsdrol ?”, 
zaet den eine. 
Of ’t is eine cultuurbarbaar, of hae heuërt sjlech of hae awhoort mer get, en is bliej 
detter vandaag van de vrouw èns d’roet moog ! Alles óngerwaeg is altied “voor 
velerlei uitleg vatbaar”. 
Det is trouwes zoa sjlech nog neet. Want doe mós toch ummer ei bietje blieve 
dènke mit die aw herses. En den gaon ze neet al te zieër roeste. 

“Is daen hondsdraf zeldjzaam ?”, wurdt den gevraog. “Nae, langs veldj en boesj 
vunsje dem noe euveral !” “Nae”, zaet den eine, “daen hóndsjdrol ouch neet. Dae 
greujt zelfs massaal bie ós op de sjtoep es de luuj bie ós in de sjtraot weer èns mit ’t 
hundje zeen gaon wanjele !”  
Eine dae ouch mitlöp, en dae vreuger veur de luuj van hawf Zöstere de auto’s aan 
’t loupe haet gehawte, woor eine kieër friedes neet gekómme. “Hae haw de 
sjtucadoor dao”, zag t’r. 
Wie d’r vieërtieën daag later weer neet dao woor, zaet eine : “Dae zal toch neet 
weer de sjtucadoor dao höbbe ?” Zaet einen angere langs de naas weg : “Nae, 
volges mich haet d’r noe ein nich van 
de sjtucadoor dao veur de aafwirking ! 
Det mót dae anges waal mer in zienen 
eige vriejen tied doon, en neet es w’r 
wanjele !”  
Zuusse, en zoa kump noe de kal ónger 
de luuj. Mer jah, de luuj mótte toch get 
te doon höbbe. Anges gaon ze zich 
vervaele en nötte kal verkoupe !  
Noe w’r ’t toch euver de luuj höbbe : 
Van ei paar van ós haole de vrouwluuj 
in de waek van de Hartsjtichting geldj 
op. En oeteraard veur ein hieël good 
doel. Mer es weer èns kieke wat ze nao 
ei paar middige of aovende mer in det 
böske höbbe, den is det mer ein fractie 
van wat daen “hieër” direkteur van de 
Hartsjtichting “verdeent”. Det sjient  
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neet óm böskes mer óm tónne te gaon ! En dao sjaamp zich dae gaar neet veur. Det 
zal ouch waal zoa eine zeen dae in Amerika nog väöl mieë kan kriege, mer hae geit 
waal neet. Weer es mansluuj van die braaf collec”tantes” vraoge ós dao-euver al 
jaore aaf : “Wat höbbe weer den noe vreuger verkieërd gedaon ?” 
Vreuger begóste bie die vrouwluuj van ós in ’t veurjaor die hormone te wirke en 
den moosse oetkieke, allewiele zeen die gans “harmlos” en gaon ze den de groate 
póts doon. Bie eine van die leep de vrouw zoa óm hem haer te sjtöbbe, detter ziene 
pot beer nog neet mieë zoog sjtaon op ’t salontäöfelke. Van gif haw d’r zich oet 
ziene plunjebaal van deens ’t gaasmasker gehaold en det opgezat. Mer ouch det 
pakde weer verkieërd oet. Wie zien vrouw in koom en dao zónne kael mit zó’n 
akelig masker zoog zitte, sjrók die zich bekans ’t apezoer en koos d’r al bekans 
weer mit die nao ’t ziekenhoes trèkke mit einen halve hartaanval. Doe zuus waal, 
esse effe leuk wils zeen, doug ’t ouch al weer neet. 
En es ze zelf mit zó’n masker van kómkómmers en citroene op ’t muulke ligke, den 
moge weer neet sjrikke !   
Alle name en toevallige geliekenisse mit besjtaonde persone of persone die geer 
kènt, zeen oeteraard gemanipuleerd, en de res is ouch neet waor !  
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Wie kènt ’t toch greuje? 
De zomereik 
Wil Schulpen  

De eik is historisch een van de 
dominante soorten in West-Europa. Je 
zou dus mogen verwachten dat 
wanneer een bos zich vrij kan 
ontwikkelen, de eik zijn positie kan 
handhaven. Echter dat blijkt niet het 
geval te zijn. Eiken hebben licht 
nodig om te ontkiemen en om op te 
groeien tot een boom. In een 
‘natuurlijk’ bos zonder grote grazers 
is de concurrentie voor licht in het 
nadeel van de eik. 
Schaduwhoutsoorten als beuk en 
haagbeuk zijn beter in staat om gaten 

te dichten. 
Er zijn veel soorten eiken. In Nederland komen twee soorten voor: de zomereik 
(95%) en de wintereik (5%). In onze streken komt praktisch uitsluitend de 
zomereik voor. De wintereik vinden we onder meer  in het zuidoosten van Zuid-
Limburg en in de buurten van Nijmegen.  
De eik is een waardevolle bosboom en kan ouder dan duizend jaar worden. 
De eik behoort tot de napjesdragers. Dit wil zeggen dat de bruinachtige eikel 
uitsteekt uit een groenachtig napje. Dit napje of bekertje is via een stengel met een 
takje verbonden. De eikels zijn langwerpig en eivormig. De lengte is twee à drie 
centimeter. De bloemen zijn onopvallend en de bloeiperiode ligt in april – mei. De 
eikels zijn rijp in september - oktober 
De eik is een statig loofboom die wel tot veertig meter hoog kan reiken. 

De bladeren zijn tien tot vijftien centimeter lang en zijn onregelmatig gelobd.  Met 
gelobd bedoelen we dat er bochtige insnijdingen (drie tot zeven) zijn, waarvan de 
afstand  tot de bladrand minder dan de helft is van de afstand van de bladrand tot 
de middennerf van het blad.  
De bladsteel is kort  

De eik verliest in de herfst zijn bladeren. Ze verkleuren eerst van groen naar een 
bruingroene kleur. De bladeren verteren zeer moeilijk wat zijn invloed heeft op de 
strooisellaag in het bos 

Ontstaan van een eikenbos 
In een natuurlijke wildernis met grote grazers als runderen, paarden en herten 
bestaat een bos uit een boomgroep vaak omgeven door struweel. Struweel is een 
houtopstand van dicht struikgewas, dat wanneer het als onderdeel van het bos 
wordt gezien de struiklaag wordt genoemd. Het struweel bestaat uit sleedoorn, 

 
Wie kènt ’t toch greuje    
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meidoorn, braam en roos en is in eerste instantie boomloos. Met name door de 
Vlaamse gaai en de bosmuis worden de eikels verplaats. De bosmuis neemt de 
korte afstanden tot vijftig meter voor zijn rekening en de Vlaamse gaai de grote 
afstanden tot enkele kilometers ver. De Vlaamse gaai vervoert de eikels in zijn keel 
en tussen zijn snavel naar diverse plaatsen met een zachte ondergrond, waarna hij 
ze in de aarde duwt. Zo legt hij een wintervoorraad aan. Gelukkig vergeet hij een 
aantal plekjes en de eikels die niet teruggevonden worden kunnen uitgroeien tot 
een eik. Hierom wordt de gaai ook wel de grootste bosbouwer genoemd. Een Duits 
woord voor de Vlaamse gaai is de eikelgaai (Eichelhäher). Het grote gevaar voor 
de uitkomende eikenboompjes  zijn de grazers. Wanneer 
ze echter beschermd zijn hiertegen kan de boom groeien 
en het bos versterken of zelfs het begin zijn van een 
nieuw bos. In begraasde gebieden heeft de eik een 
voordeel ten opzichte van andere boomsoorten door het 
krachtige wortelstelsel.  

De levensboom  
Uit de tijd van de Kelten, die in onze streken tot 
omstreeks de Romeinse tijd of eigenlijk de komst van de 
Germanen verbleven, dateert de “Keltische 
bomenhoroscoop”.  Deze horoscoop onderscheidt eenentwintig bomensoorten, 
waarmee men even zoveel mensentypes aanduidt. De geboortedatum bindt iemand 
aan een boom van deze horoscoop. Deze boom brengt de mens niet alleen geluk, 
maar geeft bovendien inzicht in de persoonlijkheid, gedrag en zelfs de levensloop 
van de persoon. 
De Kelten hadden het jaar onderverdeeld in zesendertig periodes. Er waren 
zeventien bomen en aan ieder periode werd een boom gekoppeld. Het zal wel 
duidelijk zijn dat dan aan elke boom twee of drie perioden werden. Naast de 
indeling van de zeventien bomen zijn er vier bomen die gekoppeld werden aan de 
eerste dag van elk nieuw seizoen, zodat er eenentwintig bomen nodig waren. 

De eik was gekoppeld aan 21 maart, het begin van de lente. Mensen die achter de 
eik schuilgaan zijn doorzetters. De eik is vol levenskracht, mooi en kent geen 
onzekerheid. Naast kracht is er veel moed die op trots is gebaseerd. De eik is zich 
bewust van gevaar en wint altijd. Hij gaat graag tegen de stroom in en put hieruit 
nieuwe kracht. Kernwoorden: tolerant, vrijheid, gastvrij, onafhankelijk, houdt niet 
van veranderingen, snel verliefd, egoïstisch, praktisch, een doener. 

De uiterlijke verschijningsvorm 
De zomereik is zeer variabel van groeivorm. Er is een grote variatie in genetische 
herkomst bij zomereiken, wat zijn weerslag heeft op uiterlijke kenmerken. In vrije 
stand vertakt de stam zich meestal spoedig en vormt op den duur een brede, losse 
kroon van zware, vaak grillig kronkelende takken. 
Afhankelijk van de standplaats worden vrijstaande eiken vijftien tot vijfentwintig, 
soms dertig tot vijfendertig meter hoog. De kroon kan zeer breed uitgroeien, tot een 
koepel van vijfentwintig en soms tot veertig meter breed. In gesloten bosopstanden 
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daarentegen vormt de eik een lange rechte stam met een hoog aangezette, relatief 
kleine kroon. In bossen bereiken eiken hoogtes van twintig tot dertig, in optimale 
omstandigheden tot veertig meter. Op arme bodems groeien eiken langzaam en 
ontwikkelen er meestal spichtige of gedrongen vormen. Op vruchtbaarder en 
voldoende vochthoudende bodems groeien ze veel sneller en kunnen er 
formidabele afmetingen bereiken. De dikste eik van Nederland heeft een 
stamomtrek van ruim zeven en een halve meter bij een hoogte van vijfentwintig 
meter.  

Betekenis voor de mens 
Op de eerste plaats kunnen we de ‘mast’ noemen. We bedoelen daar niet mee een 
belangrijk onderdeel van een zeilschip, maar een begrip dat samenhangt met 
‘vetmasten’.  Naast de mast is het hout het belangrijkste voor de mens. Het wordt 
voor van alles gebruikt, bouw- en meubelhout maar ook als brandhout. Het hout is 
hard, taai, zeer duurzaam en goed te bewerken. 
De jaarringen zijn goed zichtbaar. De breedte ervan varieert met temperatuur en 
neerslag op de groeiplek. Hierdoor is men in staat gebleken om patronen van 
jaarringen vast te leggen, waardoor men de bouwgeschiedenis  kan vaststellen. Ook 
geeft het jaarringenonderzoek informatie over het klimaat van de afgelopen 
millennia. 

Wanneer de eikels op de grond vallen is er veel voedsel aanwezig voor dieren. In 
de eikels zit tannine. Een bekende tannine is looizuur. Door de tannine zijn de 
eikels ongenietbaar, maar ze zijn wel zeer voedzaam en bevatten achtendertig 
procent vet. Veel wilde dieren eten eikels. Eekhoorns en Vlaamse gaaien 
verzamelen ze en verstoppen ze als wintervoorraad. 
In de middeleeuwen stuurde men in de herfst de varkens het bos in. Dit was een 
belangrijke reden om het kappen van de eik te verbieden. In 1260 leggen de 
schepenen van Susteren uitgebreid het voeden met eikels vast ten aanzien van de 
toenmalige heren van Susteren, de heer van Valkenburg en de heer van Dieteren. 
Tot het houtvestersrecht behoort de weidom. Dit is dat zij de varkens die zij thuis 
houden zonder betaling mogen laten weiden in het bos. Wanneer de eikels gevallen 
zijn dan zijn de eerst zes weken voor de heren en daarna voor de houtvesters. Het 
blijkt ook dat de schout, schepenen, bode en de voogd van Dieteren eveneens 
rechten hadden. Uit niets blijkt dat de ‘gewone burger’ hiervan gebruik kon maken. 
Dat we in die tijden met een eikenbeukenbos in Susteren te maken hebben, lijkt 
ook uit het document af te leiden. Beide boomsoorten worden vermeld als het om 
bomen waarvoor de ban geldt.  Het kappen of vellen van die bomen werd gestraft 
met zeven Luikse stuivers en zes zilverstukken voor mensen uit Susteren en 
vreemdelingen moesten zestig Luikse stuivers betalen. 

Leven van de eik 
Jonge eiken zijn gevoelig voor aantasting door bijvoorbeeld insecten. Vanaf hun 
honderdste tot tweehonderdste levensjaar neemt de snelheid waarmee zij groeien 
af. Na deze tijd groeien zij voornamelijk in dikte. Veel eiken worden, indien de 
mens ze de kans geeft, driehonderd tot vierhonderd jaar oud, een kleiner aantal 
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haalt vijfhonderd jaar, maar er zijn eiken waarvan wordt aangenomen dat ze 
zevenhonderd tot twaalfhonderd jaar oud zijn. In West-Europa komen de meeste 
van deze aloude eiken voor in Engeland, maar ook in Zweden, Duitsland en Polen 
zijn veel oude eiken te vinden.  

Rechtspraak 
Het is een bekend verschijnsel dat men in de middeleeuwen recht sprak onder een 
eikenboom. Ook van de schepenen van Susteren wordt dit verhaald. Dat het na de 
middeleeuwen eveneens voorkwam, kunnen we afleiden uit de rechtspraak van de 
laathof van Dieteren. Deze vergaderden vaak onder de Koppeleik, wellicht een 
majestueuze boom op een perceel langs de Vleutstraat. Dit perceel stond in het 
begin van de twintigste eeuw  nog bekend als ‘Koppeleik’ en er staat nu het 
gemeenschapshuis van Dieteren, de Koppel. 

Mythologie 
Bij de Germanen was de eik aan de God Donar gewijd. Hij was de God van de 
donder, het onweer. Het is opvallend dat de bliksem vaker eiken treft dan andere 
bomen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat eiken vaak op kruispunten van 
ondergrondse wateraders staan. Daarnaast bevat de eik vrij veel zetmeel  (goede 
geleider), wortelt diep en heeft een ruwe bast.  
De Germanen kenden geen tempels, maar alleen heilige wouden. Aan de voet van 
eiken spraken zij recht, brachten zij offers en begroeven zij hun doden. 
De eik was de Heilige Boom van de Kelten. Iedere eikel was bezield door een fee 
en daardoor een geluksbrenger. Eens per jaar beklommen de druïden, gekleed in 
witte gewaden, hun eiken, om met hun gouden sikkels de maretakken er uit te 

snijden. Takken die naar beneden vielen, 
werden in witte doeken opgevangen en onder 
het volk verdeeld. Een overblijfsel van dit 
oude gebruik is de mistletoe die rond kerstmis 
de huiskamers versieren. Maretak is het 
symbool voor eeuwig leven, de bes voor de 
zon. Ook bij de Kelten was de eik aan de 
dondergod gewijd. 
Het einde van de ‘heilige eik’ werd ingeluid 
door de komst van het Christendom. De vele 
heiligenverhalen waarin de heilige eik 
omgekapt wordt door bisschoppen of 
monniken zijn welbekend.  
 

Literatuur: 
Frank en Katrin Hecker, natuurgids voor onderweg, tweede druk 2010 
www.bomeninfo.nl/belgie.htm - www.paultuin.nl - Wikipedia 
www.neerlandstuin.nl/bomen/quercus.html - www.stemderbomen.nl/pages/artikelen/art_eik.htm 
www.plantaardigheden.nl/plant/beschr/gonnve/eik.htm#Geschiedenis 
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Eik 
Annie Schreuders-Derks 

De eik is de boom van kracht, geweld en overwinnaars. De boom van de zonnegod. 
De midzomer- en de midwinterfeesten worden met eikenloof en vuur van 
eikenhout gevierd. De eik was de heilige boom van de Germanen. De eik van Zeus 
was zijn woonplaats en in het ruisen van de takken klonk zijn stem.  
De kiel van het schip van de Argonauten was van een eik gemaakt en waarschuwde 
de opvarenden tegen alle gevaar.  
Begrijpelijk is ook dat de boegbeelden van de Vikingen na eeuwen nog navolging 
vinden. De beschermer van het schip is aanwezig in het hout van de boeg, de 
oorspronkelijke boomgeest! 
In het sprookje van Roodkapje woonde de grootmoeder in een hutje onder drie 
eikenbomen binnen een notenhaag. Dat was duidelijk een heilige plaats waar men 
de oude wijsheid vereerde. 
De zonnegod schenkt zijn kracht aan de boom en zelfs aan de maretak die er op 
groeit. Het heilige eikenhout bewaarde het zonnevuur in zich.  
Op midzomerdag verzamelde het volk  zich rond de heilige heuvel, waar door 
wrijving van twee stukken eikenhout het vuur ontstond. Eerst was er warmte, dan 
rook, dan vuur! Aan dit nieuwe vuur ontstak dan iedereen zijn eigen haardvuur. 
Mocht dit vuur na verloop van tijd per ongeluk uitgaan, dan was de naaste buur 
verplicht wat van het zijne te geven. De jongste dochter van het huis (Assepoes) 
had de taak het vuur van de hoeve te hoeden.  
Tijdens de midwinterfeesten werd een eiken blok (joelblok) plechtig in de 
huiselijke haard opgebrand.  
Karel de Grote droeg alle bisschoppen en landgraven op die heidense gebruiken uit 
te roeien. Maar ondanks verboden laaiden de zomer- en de wintervuren op. De kerk 
heeft zich genoodzaakt gezien het vuur als Paasvuur, Sint-Jansvuur en andere 
tradities op te nemen evenals de eerst vervloekte kerstboom.  
Ook in de volksgeneeskunde wordt de eik gebruikt. 
Jichtige en reumatische personen gingen vroeger massaal op bedevaart naar 
plaatsen waar twee eiken samengegroeid waren en door vergroeiing een gat 
vormden waar men doorheen kon kruipen.  
Het lijkt mij dat de lange bedevaarttocht te voet, met de bedevaartgezangen 
(ademhaling), het negen maal beklimmen van de boom en het kruipen door dat gat 
rijkelijk meewerkte aan het losmaken van de verstijfde spieren! Nadat in Duitsland 
tegen een van die beroemde bedevaartbomen een trapje werd gemaakt hielden de 
wonderbaarlijke genezingen dan ook op.  
Baden van een aftreksel van eikenschors gaf men kinderen met rachitis.  
Altijd weer blijkt dat zwakke, tere kinderen door geregeld gebruik van eikeltjes 
cacao of eikeltjes koffie geheel op krachten komen en net zo gezond en sterk 
worden als jonge eikenboompjes. De kracht van de eik sterkt de mens! Uit: 
Kruiden. 1900.  
Ook gaf men eikenschorsbaden tegen bevroren ledematen. Tegen zweetvoeten, 
brandwonden, aambeien en doorliggen. 
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Zwakke mensen en teringlijders kunnen met jong eikenloof een voorjaarskuur doen 
door thee te drinken met alsem of duizendguldenkruid. Het versterkt de maag en 
gaat bloedspuwen, blaaskwalen en bedwateren tegen. 
Thee van eikenschors versterkt het hart en stilt bloedingen door de samentrekkende 
kracht van het looizuur. Ook tegen diaree, opgezette klieren, overmatige 
menstruatie en blaas- en luchtpijpproblemen. 
De eik reikt met zijn wortels tot in de onderwereld en met zijn kruin in de hemel. 
De eik is altijd een heilige, krachtige boom geweest en zal het ook altijd blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De mansluujboum, de eik  
Annie Schreuders-Derks  

Wo de sjtórm nog huult door boesj en boum en veldj  
Wo men nog besjtandj is veur natuurgeweldj 
Wo de dónders raoze róndjóm haof en hoes  
Dao paot men de eike  
Veule die zich thoes 

Wo nog mansluuj wone sjterk wie eine baer  
Wo de kaels nog pötte, vraoge nurges haer 
Wo ze vrouwlüj käöre mit ein iezere voes 
Dao paot men de eike  
Veule die zich thoes 
(Melodie: Waar het lied der branding ruist.) 



30 
 

Opheffing van het Kapittel van Susteren12 (3) 
Wil Schulpen 
 
Maria Anna gravin von Berchem (1747-1816)13 
Laatste decanes van Susteren 

 
Zij werd geboren als dochter van de 
graaf von Minucci14. Zij was afkomstig 
uit Beieren. Een jongere broer was 
generaal in het keizerlijk leger en haar 
vader was adviseur van keizer Karel 
VII van het heilige Roomse Rijk. Zij 
huwde in 1772, op vijfentwintigjarige 
leeftijd  met de Beierse graaf 
Maximiliaan von Berchem, die zeventig 
jaar was bij de huwelijkssluiting. Bij 
haar huwelijk kreeg ze het 
rentmeestersambt van Reichenberg 
(Kreis Rotal aan de Inn). Het huwelijk 
moet gezien worden als een daad om 
Marianne van een inkomen te 
verzekeren. Na de dood van haar man 
zijn haar inkomsten wellicht 
ontoereikend geweest en heeft ze met 
hulp van Franz Karl von Hompesch een 
prebende gekregen in het stift van 
Susteren. Zo waren haar inkomsten 
voldoende om te kunnen leven volgens 
haar status. 
Er is van haar een briefwisseling 
bewaard met Franz Karl von 
Hompesch15 in het Moravisch16 
staatsarchief te Brno in Tsjechië.  
 

                                                      
12 Leiddraad is het artikel “Perikelen rond de opheffing van het kapittel van Sint Salvator te Susteren 
door Drs J.A.K. Haas in de Maasgouw jaargang 88-1969, nummer 2, kolommen 33-52 
13 Pastoor Hillen kreeg haar portret van een bejaarde inwoonster van Susteren, van wie een der 
voorouders als kamerjuffrouw bij – zoals pater Roozen schrijft – Anna Maria, freule von Berchem. 
14 Dit verhaal is gebaseerd op een artikel in de Maasgouw, jaargang 129|2010|3| pag. 80-85. Het is 
van de hand van Wolfgang Löhr uit Mönchengladbach. 
15 Deze van Hompesch  was de voormalige minister van financiën in Beieren. Hij was in 1779 in 
ongenade gevallen en woonde tijdens de briefwisseling in Bollheim, nu stad Zülpich (vijfenzeventig 
kilometers zuidoost van Susteren). 
16 Mährisches Landesarchiv Brünn. Moravië is in de Susterens geschiedenis bekend omdat de 
peetvader en naamgever een Moravische koning was, Swatopluk. 

Marianne von Berchem.  
Portret van 28 februari 1800  
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Familie von Hompesch en het stift van Susteren 
Eind zeventiende en in de loop van de achttiende eeuw treffen we diverse dames 
uit de familie von Hompesch zu Bollheim in het stift van Susteren aan. De eerste 
die we aantreffen is Wilhelmina Elisabeth die in 1685 decanes is. Eén jaar later 
wordt ze abdis. Zij is bijna een halve eeuw abdis en sterft in 1734 en wordt in de 
kerk van Susteren begraven. In 1691 wordt ene Anna Maria genoemd. Van haar is 
verder niets bekend. Gedurende zestig jaren treffen we vanaf 1706 vrijvrouwe 
Ludovica Amelia17.  Ludovica Elisabeth, wellicht een zus van Amelia, wordt alleen 
in 1706 genoemd. Als laatste komen we Anna van Hompesch, barones tegen. Zij is 
gedurende tien jaar decanes in het stift vanaf 1757. Gedurende een eeuw hebben 
vijf telgen met de naam von Hompesch in het stift vertoefd. Of ze allen aan 
Bollheim gekoppeld mogen worden is niet duidelijk. 
Ook een zuster van de moeder van Karl Frans von Hompesch zu Bollheim was 
stiftsdame te Susteren. Anna Maria Josepha barones von Bylandt zu Reijdt was 
twintig jaar decanes (1768-1788). Tijdens haar medebestuur werd Clementine von 
Hessen-Rheinfels-Rothenburg abdis te Susteren. Deze was sinds 1762 stiftsdame te 
Essen, en naast abdis te Susteren (1778) was ze nog decanes in twee stiften: Thorn 
(1794) en Elten. Prinses Clementine was veel weg, net name te Essen en naar haar 
familie in Hessen. Daarom had de barones als decanes feitelijk de macht binnen het 
stift van Susteren; alleen de inkomsten die bij de waardigheid van abdis behoorden 
werden haar niet verstrekt. Karl Frans kon er via zijn tante  voor zorg dragen dat 
zijn goede kennis Marianne von Berchem toen een plaatsje vrijkwam voorrang 
kreeg in Susteren. 

Het stift van Susteren in de briefwisseling 
Wolfgang Löhr is van mening dat de briefwisseling grotere betekenis heeft omdat 
er een zeldzame blik gegeven wordt op het dagelijks leven van een stiftsdame in 
Susteren op het einde van de achttiende eeuw. Jammer genoeg kunnen wij zijn 
woorden niet controleren aangezien de correspondentie niet ingezien werd en  dr. 
Wolfgang Löhr slechts enkele bijzonderheden vermeld. Deze zullen wij nu de 
revue laten passeren. 
Marianne, zoals ze zich zelf noemt, treedt wel eens op als tussenstation tussen 
Franz Karl en zijn vriendin in München. Zij ontvangt de brief uit Beieren en laat 
hem die te Bollheim bezorgen. In de eerste jaren te Susteren vermeldt ze weinig 
over wat er in het stift gebeurt. Over de tante van Frans Karl, barones von Byland, 
decanes van het stift, schrijft ze dat deze in 1782 plotseling verdwenen was. 
Marianne meende dat deze tweeënzeventigjarige stiftsdame zich had laten 
inpakken door een man. 6 November 1782 schrijft ze over de priesters, kanunniken 
en kapelaans van het stift dat het het meest gemengde gezelschap was dat ze ooit 
gezien had. Het zou moeilijk zijn om in Beieren een dergelijke groep barbaren 
bijeen te krijgen. Zij is kennelijk niet gelukkig met haar leven in  Susteren. Ze voelt 
zich een gevangene. De aankondiging van bezoek alleen al doet haar bewust 
                                                      
17 Amelia is een bekende afkorting van Amelberga. Het ligt voor de hand dat de eerder genoemde 
abdis haar deze tweede voornaam bezorgd heeft. 
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overdrijvend vergelijken met de komst van de Messias. Bijzonder gelukkig is ze 
met de uitwisseling met de stiftsdames te Thorn, waaronder Antoinette, de jongere 
zus. 
In de verblijfsruimte in haar woning laat ze een open haard maken om deze 
gezelliger te maken. In de kamer van haar kamermeisje Nanette laat ze een nieuw 
venster maken. Tevens laat ze een nieuwe deur in haar huis maken. Ze had nooit 
gedacht als ingenieur op te treden. 
Ze had niet met alle stiftsdames een goede relatie.  Maria Sophia Clara, gravin von 
Hoen-Cartils, de toenmalige decanes vindt zij de meest onsympathieke stiftsdame. 
Zij noemt haar een huilebalk, ze voelt zich gekweld door haar en zij vindt haar 
maar zenuwziek. Als deze sterft, volgt Marianne von Berchem haar op als decanes, 
een teken dat ze met een aantal goed moet kunnen opschieten. 
Zij ervaart het als positief dat de abdis haar charmant vindt. Zij verheugt zich er 
bijzonder over dat de abdis het betreurt dat ze het oponthoud te Susteren niet 
draaglijker kan maken. 
De rentmeester van het stift, J.L. Backhaus, behoort niet tot haar favorieten. Zij 
meent namelijk dat deze er een maîtresse op na houdt.  
Oktober 1782 zijn er kennelijk hevige windstoten. Ze is bang en meent dat de 
stiftsgebouwen zo solide zijn als een kaartenhuis. Dit alleen al is grond genoeg om 
Susteren te verruilen voor een Beiers stift. 
Lezen is een van haar favoriete bezigheden. Zij las ook door de kerk verboden 
boeken.  
In 1796 vraagt ze om te bewerkstelligen dat de door de abdis gewenste pastoor ook 
daadwerkelijk benoemd wordt. 
Ze schrijft ook dat het Franse bestuur teveel belasting had geheven. Kapelaan van 
der Meer is toen naar Aken gegaan en heeft de helft teruggekregen. Dit is 
merkwaardig, aangezien Haas meent “dan lijkt het aan geen twijfel onderhevig, dat 
zij bij de komst van de Fransen, voor zover zij al aanwezig waren, geëmigreerd zijn 
en hun residentie niet meer hebben hervat.” Wellicht dat er toch nog dames tijdens 
de Franse bezetting in het stift aanwezig waren. Zij heeft medelijden met de 
stiftsdames te Thorn, die een band met de Franse driekleur  moesten dragen en een 
eed moesten zweren op de Franse Republiek. Susteren had meer geluk gehad. 

Een stiftsdame, een eer voor de familie? 
Het hoofddoel waarom een meisje of vrouw in een stift geplaatst werd, was dat ze 
voldoende verzorgd was om een  leven te kunnen leiden passend aan haar stand. 
Wanneer er alsnog een passende echtgenoot gevonden werd, verliet men het stift 
zonder een traan te laten. Niet alle dames waren zo; er waren er ook die een 
huwelijk niet als vervulling van hun dromen zagen. Het lijkt erop dat ook Maria 
Anna von Bercheim aanvankelijk tot de tweede categorie behoorde. Zij verteld 
over een heer von Schall die eens op de koffie was gekomen en vroeger eens bijna 
aan haar zijde gestorven was niet van het lachen, maar aan een hartaanval. 
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Het leven na het stift 
Einde 1794 of begin 1795, kort na de bezetting door Fransen, verlaat ze Susteren 
en op zijn laatst begin 1796 leeft ze in Essen. Van hieruit volgt ze de 
gebeurtenissen in haar stift en de toestanden aan de linker Rijnoever, die ze 
verschrikkelijk vindt. Ze is waarschijnlijk in het gevolg van de abdis terecht 
gekomen. Daar verveelt ze zich, zoals ook in de beginperiode te Susteren18. Ze is 
van plan naar München te gaan, maar blijkt tussen oktober 1796 en september 1797  
te Münster in Westfalen al waar ze door de franse vluchteling Edouard Victorien 
de Colbert werd begeleid, wiens echtgenote in 1793 gestorven was en die te 
Brussel de dochter van Franz Karl von Hompesch had opgevoed. In 1805 
verschijnt Marianne aan het koningshof te München. Zij stierf in 1816 en werd in 
Odelzhausen in de Kreis Dachau  in het ouderlijk familiegraf bijgezet. 

De briefwisseling maakt duidelijk – volgens dr. Wolfgang Löhr –het verval van de 
oorspronkelijk taak van een kerkelijk damesstift als plaats van het gebed, het 
koorgezang en de feestelijke liturgie en toont bovendien iets van het wisselvallige 
lot van een adellijke stiftsdame in de Franse tijd aan het einde van de achttiende en 
begin negentiende eeuw. Voor meer inzicht in de Susterense situatie in deze tijd  
zou het wellicht raadzaam zijn om deze correspondentie eens nader te 
onderzoeken. 
  

                                                      
18 Zij kreeg weer zin in het leven toen ze het ambt van decanes kreeg. 
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Veur uch gelaeze 
 
Observatie 
Contactorgaan van Landschapsvereniging “De 
Kringloop”  uit Linne.  Het boekje heeft de grootte 
van A5 en bevat achtentwintig pagina’s. 
In de periode eind mei – eind augustus wordt een 
cursus over libellen gegeven (zes bijeenkomsten) 
Artikelen zijn verder: 
Tom Storcken: Buurmans notenboom 
John Hannen dagexcursie La Calamine, Kelmis 
Lei Hulsbosch Lezing over Limburgse vogels (25 
maart) 
Lei Hulsbosch vogelcursus beginners/ gevorderden 
2011: 
Een introductieles en vier vroege ochtendexcursies 
 

 
Veldjbekèt 
Van Veldeke Echt 

Het tijdschrift is in A4 formaat en wordt uitgegeven in full color. Het voorliggend 
nummer bevat twaalf pagina’s en staat vooral in het licht van de jaarvergadering, 
jaaroverzicht en jaarprogramma.  
De vereniging geeft jaarlijks een cursus ‘laeze en sjrieve in ’t Limburgs’. 
Er zijn ook enige gedichten in opgenomen waarvan onderstaande van een bekende 
lijkt: 

 

 
’t Limburgs is ein sjieke taal 

Ad van Mierlo 

’t Limburgs is ein sjieke taal 
Mit sjoan weurd wie poemelevot of sjiet egaal, 

“t Limburgs woor oug mien moders taal 
Mit wies weurd wie ieëlenj, sjout en kebaal, 

‘t Limburgs is oug mien eige taal 
Al klingk awhore soms wie ei sjandaal 

’t Limburgs blif ós kènjer hun taal 
Jus daoróm euverlaef ’t Limburgs ‘t waal 
 
  

 
Veur uch gelaeze 
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Natuurhistorische vereniging Pepijnsland-Echt 
Halverwege maart ontving onze vereniging het verenigingsblad van voormelde 
vereniging. Sinds vele jaren wisselt de Vereniging van Natuurvrienden met deze 
vereniging dit blad uit. Uit het feit dat het blad zijn zesenveertigste jaargang kent 
zou men afleiden dat de vereniging in 2015 haar vijftigste verjaardag zal vieren. 

Tot vorig jaar was het blad een kwartaaluitgave, 
waarbij het eerste exemplaar in februari gemaakt 
werd. Gezien de opdruk is dat een maand vervroegd. 
Eventuele andere wijzingen – buiten de samenstelling 
van de redactie – zullen we merken. 

U vindt meer informatie over de vereniging op 
www.pepijnsland.nl. 

Het boekje is in een nieuwe outfit. Het is A5 model, 
het omvat achtentwintig bladzijden, waarvan vier met 
advertenties. Naast zwart-wit foto’s worden op 
enkele pagina’s ook kleur afgedrukt. 

Het thema voor 2011 is het Reigelsbroek e.o.. Het 
Reigels- of Reigersbroek ligt tussen Montfort en St. 

Joost. Daar ligt ook het landgoed Schrevenhof dat bestaat uit een compleet 
beekdallandschap  met laaggelegen grasland begrensd door bos op 
stuifzandruggen. 

Een belangrijke, jaarlijks terugkerende activiteit van de vereniging is de 
paddenoverzetactie. Ongetwijfeld heeft u hiervan de gevolgen gezien in de Doort. 

Echter Landj 
Onze vereniging heeft met twee 
heemkundeverenigingen, te weten Heemkunde Kring 
Echter Landj (HKEL)en Heemkunde Vereniging 
Nieuwstadt (HVN), een convenant gesloten. Deze 
Echter vereniging geeft elke twee jaar een boek uit en 
ieder kwartaal verschijnt het kwartaalblad “Echter 
Landj”. 

Het blad heeft eveneens A5 model en verschijnt in 
2012 dertig jaar. Het omvat, eveneens inclusief kaft, 
achtentwintig pagina’s. Het kent dezelfde formule als 
Pepijnsland, dus ook vier pagina’s advertentie. 

Het nummer 113, dus het eerste in het negen-
entwintigste jaar, bevat enkele interessante artikelen: 

1.De Coöperatie in Echt e.o. Frans van der Leeuw e.a. 
2.Familiewapens van René Vroomen 

http://www.pepijnsland.nl/
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Uit de Latijnse versie van 
het Arabische tijdschrift 
Tacuinum Sanitatis  

3.Doop, trouw en begrafenisregisters van St. Landricus Echt van Yves van Kempen 
4.Wandeling door het vestingstadje Stevensweert 

Traditie 
Het kwartaalblad  van het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur gevestigd te Utrecht. Hiermee heeft 
onze vereniging een uitwisselings-abonnement. Het 
heeft de grootte van een A4 en is geheel in kleur 
afgedrukt.  Het bevat goed leesbare en mooie 
artikelen. Deze gaan zoals u op de afbeelding van de 
kaft kunt zien over onder meer: Strandrijden in 
Zeeland - Het beroep smid- Het imkersgilde 
Ambrosius - Tradities op Urk 
 

Spinazie 
Een artikel van Karin Vaneker ging over spinazie. Een gewonere groente als deze 
is er volgens haar niet. Maar er zijn tijden geweest dat alleen de elite spinazie at en 
dat het verboden was om de groente naar de markt te brengen.  Vanuit het oude 
Perzië heeft de groente zich verspreid. De Perzische medicus Al-Razi (ca 900) 
schreef “spinazie maakt de maag zoet” en het is goed en heilzaam eten. Door de 
Moorse bezetting van Spanje (700-1500) verspreid Spinachia zich vanaf het 
Iberisch schiereiland in noordelijke richting over Europa. 
De bladgroente is makkelijk te telen en gedijt van nature goed in gematigde 

klimaten. Ze duikt al in de vroege middeleeuwen 
op in de kloosterinventarissen. 
De Arabieren introduceerden behalve spinazie 
ook suiker, aubergine en abrikoos in Europa. 
Arabische handschriften werden regelmatig in die 
vroege eeuwen vertaald in het Latijn of Grieks. 
Aan het einde van de veertiende eeuw wordt het 
elfde-eeuwse Arabische handschrift Tacuinum 
Sanitatis in het Latijn vertaald. Door de 
boekdrukkunst wordt de kennis over Europa 
verspreid. Volgens de middeleeuwse 
gezondheidsleer verstoort spinazie weliswaar de 
spijsvertering maar is wel een nuttig medicijn bij 
verkoudheid en pijn op de borst. Dit en veel meer 
over hoe spinazie toch een gewone volksgroente 
werd kunt u lezen in Traditie. Het jaarlijkse 
abonnement kost € 22,00. 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur – F.C. 
Dondersstraat 1 – 3572 JA  Utrecht 
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Väöl gesjtèlde vraoge in ’t Limburgs. 
Streektaal leeft in Limburg! Je hoort het overal. Op straat, in de muziek, op het 
toneel en bij de regionale zenders. Je leest het in reclame-uitingen, op 
plaatsnaamborden en in diverse media. Het Limburgs is vitaal en vervult, ondanks 
alle invloeden van het (randstedelijke) Nederlands, nog steeds een essentiële 
functie in het maatschappelijke en sociale leven. En niet alleen voor Limburgers op 
leeftijd. Ook onder jongeren blijft de streektaal onverminderd populair. Berichten 
in moderne media als msn, twitter en sms zijn doorspekt met allerhande varianten 
van het Limburgs. Maar over de streektaal van vroeger en nu leven wel vele 
vragen. In het digitale tijdperk worden die vaak gebundeld in de vorm van FAQ's: 
frequently asked questions. Het Limburgs heeft daar een eigen naam voor,  
die uiteraard minstens zo mooi is: VGV's ofwel väöl gesjtèlde vraoge. Hier volgt 
een rijtje.  
Wat is het Limburgs eigenlijk? Alle dialecten in Nederlands en Belgisch Limburg 
bij elkaar worden aangeduid als het Limburgs. Deze begrenzing is niet alleen van 
geografische aard. De dialecten binnen dit gebied hebben veel met elkaar gemeen. 
En ze wijken duidelijk af van de omringende  
talen Duits en Nederlands.  
Wat is het verschil tussen een taal en een dialect? Het is niet mogelijk daar een 
sluitende definitie voor te geven. Je kunt wel zeggen dat een taal bijna altijd een 
verzameling dialecten omvat en dat een taal daarom ook een groter grondgebied 
bestrijkt. Maar waar precies de grenzen lopen (of worden getrokken) tussen 
dialecten onderling, tussen talen onderling en tussen taal en dialect, is afhankelijk 
van uiteenlopende en vaak nogal willekeurige factoren. Dat blijkt wel uit het feit 
dat twee talen sterk op elkaar kunnen lijken zoals het Deens en het Noors terwijl 
twee dialecten sterk van elkaar kunnen verschillen zoals het Schwyzerdütsch en het 
Hoogduits. In dit verband spelen ook macht en prestige een belangrijke rol. 
Daarom wordt wel gezegd dat een taal een dialect met een leger is.  
Wat zijn typische kenmerken van het Limburgs? Ten eerste heeft het Limburgs een 
karakteristieke, eigen woordenschat, met een groot aantal begrippen die niet in het 
Nederlands of het Duits voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan woorden als kalle 
(spreken), nöt (lelijk) of vreigele (ruzie maken). Ook heeft het Limburgs eigen 
persoonlijke voornaamwoorden: ich; doe, dich; geer. Ten tweede worden veel 
woorden die ook in het Nederlands of Duits worden gebruikt, in het Limburgs 
duidelijk anders uitgesproken. Een derde belangrijk kenmerk is dat het Limburgs 
een zogenaamde toontaal is. Door een woord op een andere toon uit te spreken, 
geef je in veel Limburgse dialecten het woord ook een andere betekenis. Zo 
betekent “wies” uitgesproken met sleeptoon 'verstandig', maar met een stoottoon 
'melodie'. Het Nederlands kent deze mogelijkheid niet.  
Als je een dialect spreekt, is dat dan Limburgs of bijvoorbeeld Eijsdens, Mooks of 
Kerkraads? In feite allebei. Alle dialecten in de provincie vallen onder het 
Limburgs. Hoe dichter de plaatsen bij elkaar liggen, hoe meer de dialecten 
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overeenkomen. Maar ook als de afstanden groter worden, kun je overeenkomsten 
horen. Bijvoorbeeld tussen het Venloos en het Maastrichts.  
Hoe oud is het Limburgs? Minstens even oud als het Nederlands, het Duits, het 
Engels of het Fries. Hoe oud die talen precies zijn, kan niemand met zekerheid 
zeggen. Dat komt omdat ze in de eerste eeuwen van hun bestaan niet werden 
opgeschreven. Het oudste in het vroeg-Limburgs geschreven manuscript dat 
bewaard is gebleven, stamt uit ongeveer 1170 en is van de hand van de dichter 
Hendrik van Veldeke.  
Hoeveel mensen spreken Limburgs? In de Nederlandse provincie Limburg 
ongeveer 750.000 van de 1,1 miljoen mensen. Het Limburgs wordt gebruikt door 
alle lagen van de bevolking, op de meest  
uiteenlopende plaatsen en voor de meest uiteenlopende doelen. Op straat en in het 
café, in het theater en in het politieke debat, in bedrijven en in de zorg, op het 
gemeentehuis en op de lokale radio en televisie. Daarnaast wordt er in het 
Limburgs geschreven. In diverse media en publicaties, in literaire vorm en in de 
privécorrespondentie, zowel op papier als digitaal.  
Is het waar dat het Limburgs onder druk van het Nederlands dreigt te verdwijnen?  
Het feit dat mensen de hele dag door Nederlands kunnen horen en lezen, heeft 
uiteraard een sterke invloed op het gebruik van het Limburgs. Toch spreken nog 
steeds erg veel mensen eigen dialecten, zeker als je het vergelijkt met 
aangrenzende provincies. Ook veel jongeren gebruiken het Limburgs. Ze spreken 
het niet alleen, ze gebruiken het ook om te msn'en en te sms'en. Om ervoor te 
zorgen dat de streektaal wordt doorgegeven aan de volgende generatie, is het 
natuurlijk van groot belang dat ouders hun kinderen opvoeden in het Limburgs.  
Is het dus verstandig om dialect te praten tegen kinderen? Doe dat vooral! Maak 
het dialect de taal van de opvoeding. Volgens de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten is het een verrijking om meer dan één taal te beheersen. Gebruik van het 
Limburgs kan heel goed samengaan met een goede beheersing van het Nederlands. 
Uit onderzoek blijkt dat basisschoolleerlingen die een Limburgs dialect spreken, 
dezelfde en soms zelfs betere taalprestaties leveren in het schoolvak Nederlands 
dan eentalige kinderen.  
Moeten alle kinderen verplicht Limburgs; op school gaan leren? Nee, dat is niet 
nodig. Wel is het goed om Limburgs sprekende kinderen, bijvoorbeeld in het 
onderwijs, ervan bewust te maken dat ze in een bijzondere omstandigheid 
verkeren: ze kunnen communiceren in twee taalsystemen. Ook is het handig als zij 
hun dialect kunnen lezen en schrijven. En het is goed als ze weten dat er literatuur 
bestaat in hun dialect. Tot slot is het van belang dat iedereen weet dat het dialect 
voor veel mensen een grote gevoelswaarde heeft.  
 
Raod veur 't Limburgs  
Veldeke-Limburg  
Streektaalfunctionaris  
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Foto’s oet de auw doas 
 
 
Susterense schutterijen omstreeks 1930 
Rond het jaar 1930 werden foto’s gemaakt van een stoet, waarvan we vermoeden 
dat het dorp een belangrijke persoon verwelkomde. De foto’s zijn kennelijk 
gemaakt vanuit het pand Masthoff, nu bakkerij van Mierlo. Alle foto’s vertonen de 
markt, maar omdat dit niet onze interesse heeft, hebben we uitsneden gemaakt. Op 
deze uitsneden zijn de drie schutterijen van Susteren te zien. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
De staart van de stoet met de notabelen met wellicht de persoon waarom de hele 
feestelijkheid draaide. Achter raadsleden en kerkmeesters lopen de koningen en 
keizers van de schutterijen.  

 
Foto’s oet de auw doas 
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Schutterij St. Petrus en Paulus: 

 
 

 
 
 
 
 
Het fluit- en trommelkorps bestaat uit vijftien leden. Er zijn veertien geweerdragers 
en vier officieren. De koning en eventueel andere hoge officieren (als keizer) 
ontbreken, want deze sluiten mede de stoet af. De schutterij is goed te herkennen 
aan de vlag welke twee heiligen toont. 
De vereniging is ontstaan uit de ‘jónggesellen vereniging’. Hiervan mochten alleen 
vrijgezellen lid zijn. Zij plantten ten tijde van het ‘ancien regime’ bij het huis van 
de abdis jaarlijks een meiboom. Wellicht in de twintiger jaren van de twintigste 
eeuw vestigde de vereniging zich in Heide en werd een volwaardige schutterij.  
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Schutterij St. Nicolaas 

 

 
 
 
Vlag met een bisschop, dus St. Nicolaas. Het fluit- en trommelkorps telt achttien 
leden. Naast de vlagdrager zijn er vijf officieren en tien geweerdragers. 
 
De schutterij is ontstaan uit een kerkelijke broederschap in de zeventiende eeuw; 
een bekend fenomeen in onze streken in die tijden. 
De broederschap heeft zijn eerste vermelding in de parochiële registers in 1402. Dit 
toont dat deze schutterij haar oorsprong heeft in de veertiende eeuw of vroeger. 
Als schutterij is de vereniging actief sinds 1656 en had in Peter Tilmans in 1657 
zijn eerste koning. De schutterij bestaat driehonderdenvijftig jaar; de broederschap 
langer dan zes eeuwen. 
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Schutterij St. Sebastianus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vlag is herkenbaar. De Sebastianen hebben een trommelkorps met een tamboer 
en zeven trommelaars, elf schutten (zonder geweer) en zes officieren inclusief de 
vaandeldrager.  De officieren en vaandeldrager zijn te onderscheiden door de 
donkere sjerp die ze dragen. 
De broederschap van gezworen schutten. Waarschijnlijk de oudste vereniging in 
het Susterense en in het verleden belangrijk en rijk. Zij bestond al in de veertiende 
eeuw, als ze volgens Cor Mostart, die de archieven van de schutterij heeft 
doorgeworsteld, van de ‘graaf van Valkenburg’ reeds vele goederen en voorrechten 
heeft ontvangen. Het ledenaantal bedroeg steeds vijfentwintig en een nieuw lid 
werd door een vertegenwoordiger van de hertog van Gulik benoemd. Met de komst 
van de Fransen omstreeks 1800 verloor de broederschap haar bevoorrechte positie. 
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Kroniek van  Zöstere 
 
Onder deze titel willen we de belangrijkste gebeurtenissen uit de drie maanden 
voordat de Heemklank samengesteld wordt, opnemen. Uiteraard zal het in de 
beginfase nog enigszins aftasten zijn welke onderwerpen wij wél en welke niet 
willen opnemen. Reacties zijn welkom. 
Deze eerste weergave kent een periode van vier maanden, omdat we het beter 
vonden om per 1 januari 2011 te beginnen. 
 
05 jan. Vandaag overleed Mia Muijres-Crapts, echtgenote van zanger-caféhouder  

Hein Muijres, bekend van zijn liedje “De Lómmelekael”. Een foto van het 
kerkelijk zangkoor werd door haar nog beschikbaar gesteld voor een 
Heemklank van 2010. 

11 jan. Verenigingen en instanties in Roosteren, Dieteren en Susteren hebben 
allemaal hun eigen bedenkingen over de nieuwe sporthal die bij sportpark 
Coppelweide in Susteren moet verrijzen 

16 jan. Luc Beerens is uitgeroepen tot prins Luc II. Hij volgt Cyril Ermans op. 

18 jan.  Gemeente Echt-Susteren roept inwoners op zich aan te melden voor het 
project Burgernet. Deelnemers aan Burgernet worden door de politie via 
telefoon, sms of e-mail betrokken bij het vinden van bijvoorbeeld 
verdachte personen of voertuigen.Echt-Susteren is samen met Venray een 
van de eerste gemeenten in Limburg die meedoet aan het project. Via 
Burgernet zijn eerder al vermiste kinderen teruggevonden en overvallers 
opgepakt. 

 
26 jan. Oude Rijksweg Zuid wordt na een grondige renovatie feestelijke geopend. 

Raadslid Har Peters uit het Susterder Broek meent dat de opening een 
‘feestelijke verkiezingsstunt’ is. 

27 jan. Het bericht bereikte ons dat ons lid Thei van de Bergh het tijdelijke voor 
het eeuwige heeft verwisseld. 

01 febr. De gemeente Echt-Susteren weigert medewerking om een Susterense 
ondernemer vergunning te geven om zondag open te zijn. 

02 febr. Noodreparatie Julianatunnel Susteren. ProRail heeft vrijdag een 
noodreparatie uitgevoerd aan de Julianatunnel in Susteren om pleisterwerk 
dat los dreigde te laten, te herstellen. 

15 febr. Spik en Span (Nico Dirkx en Jo Huijnen) bereikte de finale van Limburgs 
Vastelaoves Konkoer.  

26 febr. Carnaval. Prinsenreceptie.  Het Graasboereriek wordt dit jaar geregeerd 
door Prins Luc II, Jeugdprinses Sascha I en Graasboerin Marie-José. 

02 mrt. Provinciale verkiezingen 

 
Kroniek  van Zöstere 
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12 mrt. Buurtvereniging Munsterveld houdt een geslaagde ‘opschoondag’. De 
buurten Munster- en Middelveld liggen er weer schoon bij. 

14 mrt. Hennepkwekerij met meer dan tweehonderd volwaardige planten in 
Kavinksbosch door de politie ontdekt. 

28 mrt. Het klooster van de Lazaristen heeft volgens de berichten een nieuwe 
eigenaar, Woningstichting Woongoed 2-duizend. Samen met Orbis wil 
men er woongroepen voor dementerenden en zorgwoningen in onder 
brengen. Tevens wil men er een hospice in vestigen. 

01 apr. Schutterij St. Petrus en Paulus van de Heide heeft een kogelvanger 
geplaatst. 

02 apr. Er is commotie ontstaan over het verplaatsen van de Susterense kermis. De 
gemeente beweerd dit in overleg met de Susterense gemeenschap gedaan te 
hebben. Echter in Susteren weet niemand hiervan. 

06 apr. Vocaal Ensemble Sumadi viert gedurende het jaar in tal van optredens haar 
veertigjarig bestaan. 

08 apr. Kerkbestuur van Mariaveld schrijft een boze brief aan gemeentebestuur in 
verband met zes weken vervroegen van de Sacramentskermis. De processie 
kan niet aan de kermis gekoppeld worden omdat de communicantjes nog 
niet de communie gedaan hebben. 

08 apr. Nog voor de zomervakantie moeten de eerste schetsontwerpen voor een 
nieuwe sporthal in combinatie met een brede maatschappelijke voorziening 
in Susteren klaar zijn. De nieuwe hal komt op de plek van de huidige 
Reinoudhal aan de Reinoud van Gelderstraat in Susteren. 

10 apr. Het beeld van de zuster ‘Fille de la Charité’ ofwel ‘Dochter der Liefde’ 
welke het vorig jaar ontvreemd was en bij kasteel Wolfrath in Holtum was 
teruggevonden is weerd op de sokkel aan de gracht op het kerkplein 
teruggeplaatst onder toeziend oog van de maker Huib Heijnen door firma 
Weinheimer. 

13 apr. Het open jongerencentrum Purple Haze wordt omgedoopt in The Crib. Het 
centrum is gelegen ‘in de Lieëgte’ Dieterderweg/ Maaseikerweg. Het 
centrum heeft hier na de Kómpenie en het vroegere Tsjégebouw  haar 
derde lokatie. 

14 apr. Jaarvergadering van onze vereniging. Annie herinnerde aan de gebruiken 
rond Pasen in het jonge en verre verleden. 
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17 apr. Premiére van het spel “Sjette en sjatte’ geschreven door Karel Fiddelers. ’t 
Zösters toneelgezelsjap ‘de Heilige’ voerde het spel onder regie van de 
schrijver op. Er waren vijf uitvoeringen gepland. 

28 apr. Burgemeester Dieudonné Akkermans geeft aan onze gemeente te verlaten 
en te vertrekken naar Eijsden-Margraten. Deze burgemeester heeft de 
tentoonstelling “Oorlogskinderen” in Vastrada en  de “oorlogswandeling”  
geopend en heeft gedenkstenen aan het Schoolpad en Marktstraat 36 aan 
Joodse burgers onthuld. 

29 apr. In Susteren viel twee mensen de eer te beurt om een lintje te ontvangen als 
lid van de Orde van Oranje Nassau: Ad van Mierlo en Sjra Daemen. Ad 
van Mierlo is onder meer voorzitter van de stichting Heiligdomsvaart. 

 

 
 
 
Vereinigingnuujts 
 
 
Programma 

Woensdagmiddag 28 juni 15:00-16:30 uur in Vastrada: dialectvoordrachten 
Veldeke organiseert in Vastrada een dialectmiddag waarbij kinderen gedichten 
voordragen in het dialect. 

Maandag 18 juli : Limburg: verdrogen of verzuipen?  
Stormschade Limburg bedraagt 21 miljoen euro. (De Limburger 2 maart 2010) 
Natuurgebieden drogen uit. ( De Limburger 10 juli 2010 ) 
Zomaar wat recente krantenkoppen. Dat het klimaat verandert en we de gevolgen 
daarvan ondervinden is geen nieuws. De vraag is hoe we ons het beste kunnen 
aanpassen aan de veranderende leefomstandigheden. Deskundigen doen al jaren 
onderzoek naar "klimaatadaptatie".  We willen niet dat de Maas ons ieder jaar natte 
voeten bezorgt, dus moeten we tijdig maatregelen treffen zodat dit niet gebeurt.  
Er gebeurt al veel op het gebied van klimaatadaptatie in onze provincie. De 
milieufederatie Limburg heeft in samenwerking met de Provincie Limburg de 
nieuwe voorlichting "Verdrogen of verzuipen?” klimaatadaptatie in Limburg 
opgezet. Dat wij als Natuurvrienden uiteraard geïnteresseerd zijn in onze toekomst 
op dit gebied is duidelijk.  
Op maandag 18 juli om 19.30 zal de Stichting Milieufederatie Limburg ons  in de 
recreatiezaal van zorgcentrum Vastrada nader inlichten onder de titel 
"Klimaatadaptatie in Limburg". Uiteraard verwachten we weer een grote opkomst.  

 

 
Vereinigingsnuujts 
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Zaterdag 13 augustus. Kroedwèsjzaengening in de mis van 17:45 uur in de 
Amelbergakerk. Voor de eucharistieviering zal tegen een vrijwillige bijdrage een 
Kroedwèsj aangeboden worden. De opbrengsten worden gebruikt voor 
bloemversiering in de kerk.  
Aansluitend aan de mis zal de gebruikelijke fietstocht vervallen en zullen we ons 
naar Vastrada begeven. Hier zal koffie en vlaai zijn. Zie pagina 3  
Aansluitend zal het boekje van Annie uitgereikt worden. De laudatio zal van Evert 
Zits zijn. Zie elders in de Heemklank.   

Maandag 17 oktober. Kwartaalavond vereniging in Vastrada  

Woensdag 16 november. Gezamenlijke avond met de Veldeke kring Echt  

Laatste drie maanden 
Na de jaarvergadering van 18 april hield Annie 
Schreuders-Derks een lezing over gebruiken rondom 
Pasen, met name in de Paasweek. 
De recreatiezaal van Vastrada was vol gelopen met 
geïnteresseerden en het publiek gaf al haar aandacht 
aan de soms wonderlijke verhalen welke Annie had 
weten te achterhalen. 
Na haar uiteenzetting kreeg Annie een wel verdiende 
ovatie van het bijna honderdkoppige publiek 

 

 

 

Jaarvergadering 18 april 2011 in Vastrada 

Aanwezig:  
J. en L. Mostard-Janssen, Fr. Kreutzer, M. Kiesouw-Verhagen, G.M. Kiesouw, C. 
Martens-Savelkoul, R. Savelkoul, A. Savelkoul-Kessels, B. Weijzen-Masthoff, A. 
Moorthaemers-Masthoff, M. van Helden- L’Ortije, E. Tummers, N. Janssen-
Hodzelmans, F. Slangen-Hilkens, P. Hellebrekers, J. van de Winkel, J. Hoorens, 
M. Frencken-Fincken, A. Wilms, G. Tubée, Th. Montforts, A. Joosten, B. 
Hendrikx, R. Hendrikx-Tubée, M. en J. Habets-Croughs, L. Meulenberg, V. 
Widdershoven, H. Beusmans, M. van Kerkom-Bongaerts, S. Feijen, A.Peters, J. 
Peters, T. Palmen-Linssen, A. Beij-Lambermon, J. Verberkt, Charles Janssens, H. 
Princen, Leny Princen-Hölzman, C. Hoorens-Lumens,, L.Doggen, E en R 
Krijntjes, B. Weijzen-Masthoff, A. Moorthaemers-Masthoff, Ton Vrancken. M. 
Buckx-Aben, P. van Bree, J. Baar, P. Cornerth, N. Douven-Fiddelers, R. Bocken-
Cleven, L. en A. Schmitz, A. Bergh-van Bree, J. Jacobs, M. Houben, M. Baggen-
Meuffels, Th. Wagenveld, T. Meuwissen-Maassen, B. Meuwissen-Reijnders, J. van 
Thoor-Telen, W. van Thoor, A. Feijen, Cor Voorter en W. Schulpen. 

Afgemeld: L. Storken, Elly Tubée  en Jo en Annie Bocken 
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De voorzitter opent de vergadering waarbij hij iedereen welkom heet.  

Hij gaat hierbij extra in op de activiteiten die het voorbije jaar hebben 
plaatsgevonden (oorlogswandeling, plaatsen plaquettes Joodse burgers in WOII, 
feestavond in kader veertigjarig bestaan, uitgave jubileumboekje, gratis aan leden 
beschikbaar gesteld en CD). De totale kosten voor de vereniging  beliepen € 900,-. 

 Aangetekend hierbij dienen wel de vele subsidies welke wij mochten ontvangen:  
- Gemeente  €   500,00 
- Bernhardfonds         1.900,00 
- St. Ondersteuning     1.250,00 
- VSB      500,00 
- Rabo                        100,00 
             Totaal bedrag   € 4.250,00 

Verslag jaarvergadering 2010  wordt zonder op- en / of aanmerkingen 
goedgekeurd.  

Secretarieel jaarverslag 2010 wordt zonder op- en / of aanmerkingen goedgekeurd.  

Financieel jaarverslag. De kascommissie adviseert de vergadering de 
penningmeester te dechargeren over het vorig boekjaar. De vergadering stemt 
hiermee in. 

Kascontrolecommissie  Mevrouw M. van Helden-L’Ortije heeft de termijn van drie 
jaar in de kommissie erop zitten en is dus aftredend. De voorzitter dankt haar voor 
haar werk. De commissie die bestaat uit Har Princen en Charel Janssens, wordt 
aangevuld met het nieuwe lid Rinus Krijntjes 

Reiscommissie  De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde reizen. 

Bestuursverkiezingen. De voorzitter maakt de aanwezigen er op attent dat enkele 
bestuursleden de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels hebben bereikt. 
Aanvulling van jong talent is gewenst. Geen van de aanwezigen voelt de behoefte 
toe te treden tot het bestuur waarna de voorzitter constateert dat de huidige ploeg 
verder gaat.  

Contributie  De financiën vragen geen contributieverhoging, waarna de 
vergadering besluit de huidige contributie te handhaven. 

Rondvraag:  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 

Sluiting.  De voorzitter constateert dat de jaarvergadering in recordtijd (kwartier) 
afgehandeld is en geeft het woord aan Annie Schreuders-Derks. Voor ongeveer 
negentig mensen houdt zij een voordracht over gebruiken tussen Palmpasen en 
Pasen. 

De secretaris 
19 april 2011 
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Cultuur  
 
Beeldentuin Suëstra 
Op vrijdag 27 mei j.l. vond de achtste officiële opening plaats. Deze vond plaats bij 
de familie Hans Dings en werd verricht door Annie Schreuders-Derks als oud-
conservator van het Museum van de Vrouw. 

De tien beelden die tot de tentoonstelling van dit jaar behoren zijn: 
1. Roger Cremers met “Schaem”. 
2. Guido Luijten en Rosien Schlangen met „Gedachtengoed”. 
3. Han Willigers met “De Wachters”. 
4. Roswitha Wiedijk met “Mannentorso Aniketos”. 
5. Tom Seerden met “Wachter I” en “Wachter II”. 
6. Esther Loffeld met “Aan tafel”. 
7. Mirjam Jansen met “Acrobat Dancer”. 
8. Hans Keiren met “Visitors”.  
9. Julia Spijkers met “Zittende vrouw met lang haar”. 
10. Petra Verhees met “Glazen vloer: fossiel zeewier”. 
11. Loes Knoben met “Bladerenvrouw”. 

De tentoonstelling is nog te bezichtigen tot eind september. 

Wat eten we vandaag 
12 juni – 11 september. In museum van Bommel van Dam te Venlo wordt een 
tentoonstelling over eten georganiseerd. Op 12 juni 1911, dus exact 100 jaar voor 
de opening was de eerste  land- en tuinbouwtentoonstelling (de voorloper van de 
Floriade) te Venlo. Bij deze tentoonstelling kijkt men niet alleen terug naar het 
verleden maar ook naar het heden en de toekomst van ons voedsel. 
E: info@vanbommelvandam.nl    ---  W: www.vanbommelvandam.nl  

Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen 
Voor mensen met een computer en aangesloten op internet. Probeert u eens de 
website ehc-sittard-geleen.eu. Op de openingssite staat: ”Grensverleggend in 
erfgoed. Welkom op de website van het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-
Geleen. Als EHC Sittard-Geleen zijn we het geheugen en geweten van stad en 
regio. Samenwerking is onze kracht en daarbij overschrijden we waar mogelijk 
grenzen. Grenzen tussen bijvoorbeeld gemeenten, tussen ambtelijke en 
vrijwilligersorganisaties, en tussen landen. We zijn ons sterk bewust van de unieke 
ligging als scharnier in de Euregio. Daarom treft u hier ook informatie aan over 
historische activiteiten in bijvoorbeeld de Kreis Heinsberg en het Vlaams-
Limburgse Maasland. Werkt u mee samen? U bent van harte uitgenodigd! 
Via het klikken op de knop “kranten” kunt u een krant  uit 1862 lezen (Verander 
wel aflopend in oplopend) 

Lokale Omroep Echt-Susteren (LOES-radio) 
Iedere woensdagmorgen om 10.00 uur brengt Piet Aben voordrachten in dialect. 
Ook stukjes uit de Heemklank komen aan bod. 

 
Cultuur 

mailto:info@vanbommelvandam.nl
http://www.vanbommelvandam.nl/
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Weurdje van de redaksie  
 
 
Veurwoord 
Weer kènne trökkieke op eine sjoane aovend es ‘t geit om ‘t beukske van  
Annie Schreuders-Derks. Of baeter gezag, ‘t book. En weer zègke waal altied det ‘t 
werk gedaon is door de redactie, mer ieërlik gezag mótte weer in dit geval de vaer 
op de patsj stjaeke van Annie zelf, Wil Schulpen en Loek Storken. Die drie höbbe 
dees reis ‘t meiste werk gedaon. 
Ouch de keus óm Evert Zits de fieësrede te laote hauwte, woor eine richtige sjäöt in 
de roas. Óndanks de wermte woor d’r ein aandachtig publiek det aan zien luppe 
hóng. Geer kónt ziene ‘laudatio’ nog éns röstig doorlaeze!  
Mer ‘t sjoonste moment woor toch waal det Annie ziene Pierre verrasjde mit ‘t 
ieëste beukske!  
Es redaksie is dit veur ós eine teike det weer op de gooje waeg zeen. Weer höbbe 
nog get iezers in ‘t vuur, mer dao kómme weer later op trök.  

Ouch deze Heemklank is weer gevuld mit van alles en nog get. Bezunjer is ‘t 
versjlaag van Jan Smeets  euver een óngerzeuk nao de vogelpopulatie. ‘t Is ein 
biedrage aan ein van de basisdoelsjtèllinge van oos vereniging. 
Väöl laesplezeer! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
‘t Beukske 'Zoa zagte ze in Zöstere....Annie 
Schreuders-Derks' is nog te koup veur       
€ 8,00 bie Annie zelf, Op de Pas 6 en Ad 
Feijen, Past. Tijssenstraat 1 in Zöstere. 
Denk t'r aan OP is OP!! 
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Historie 
 
 

Willibrord en Susteren1 
Wil Schulpen  

Bij de viering van de heiligdomsvaart 
2014 over drie jaar zal het 
dertienhonderd jaar en enkele maanden 
geleden zijn dat bisschop Willibrord van 
Pepijn van Herstal en zijn echtgenote 
Plectrudis Susteren ontving. Dit wordt 
vaak het begin van het klooster 
genoemd. In de vorige Heemklank 
hebben we geprobeerd aannemelijk te 
maken dat Amelberga als stichtster van 
het klooster beschouwd moet worden. In 
dit artikel proberen we duidelijk te 
maken dat zowel Amelberga als 
Willibrord niet bij het eerste wapenfeit in 
Susteren aanwezig waren. We zullen met 
argumenten onderbouwen in dit artikel 
dat Willibrords onderkomen elders lag – 
in Feurth, zoals pater W. Peters jaren 
geleden betoogde.  

Eerst echter willen we de eigentijdse 
bronnen van Willibrord bekijken en 
nagaan wat er betrouwbaar van hem 
bekend is. We beginnen met het 
(vertaalde) relaas van de Engelse monnik Beda die een Engelse kerkgeschiedenis 
schreef. Hij stierf vier jaar vóór Willibrord. Vervolgens een korte samenvatting van 
een biografie (leven of vita) van de hand van Alcuinus, een Engelse diaken die als 
een groot geleerde gold. Hij was hof-theoloog bij Karel de Grote en abt van het 
bekende klooster te Tours. Het was niet de bedoeling om een biografie in onze zin 
te schrijven, maar veeleer het doen en laten van Willibrord als stichtend voorbeeld 
te stellen. Historische feiten zijn dun gezaaid. Alcuinus was familie van Willibrord. 
Uit beide bronnen blijkt dat in feite slechts zeer weinig bekend is over het 
missiewerk en het leven van Willibrord in de Benelux 
                                                      
1 Willibrord apostel van Nederland (658-739). Hij stierf 6 november op eenentachtigjarige   
leeftijd. Augustinus van Berkum, monnik te Vaals-Lemiers in de abdij Mamelis, “Iers- 
Columbaanse achtergronden in het leven en beleid van Willibrord en de zijnen”. P. Bange, Het 
leven van Willibrord, 1995 uitg. Aartsbisdom Utrecht bevat: Alcuin, Vita Sancti Willibrordi en 
Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, hoofdstukken 10 en 11 (beide in Nederlandse 
vertaling). Beda Engelse monnik 672-735 en Alcuinus ca 735-800, Engelse diaken 
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Beda: Toen de man Gods Egbert had gezien dat het hemzelf niet werd toegestaan 
die stammen (de Friezen) Gods woord te gaan brengen, omdat hij werd 
teruggehouden om de heilige kerk op een andere wijze van nut te zijn, zoals hem al 
was aangekondigd door een voorspelling, en dat ook Wigbert in die streken geen 
succes had, probeerde hij (Egbert) nogmaals andere heilige en ijverige mannen te 
sturen om het woord te preken; onder hen viel vooral de voortreffelijke Willibrord 
op door zijn rang van priester en zijn verdienste.  
Toen zij daar aangekomen waren - zij waren twaalf in getal -, maakten zij eerst een 
omweg langs Pepijn, de hertog van de Franken, en werden welwillend door hem 
ontvangen. Omdat hij onlangs koning Radboud verdreven en Fresia citerior 
ingenomen had, stuurde hij hen daarheen om te preken; door de steun van zijn 
rijksgezag zou niemand de missionarissen geweld (durven) aandoen. Degenen die 
het geloof wilden aannemen, kregen vele gunsten. Zo gebeurde het dat zij door 
Gods genade in korte tijd velen van afgoderij. (…) 
Onmiddellijk na hun aankomst in Friesland, zodra Willibrord gehoord had dat de 
vorst hem toestemming had gegeven om te preken, haastte hij zich naar Rome, 
waar toen paus Sergius (687-701) de apostolische stoel bezette, om met diens 
instemming en zegening het verlangde missiewerk te beginnen. Bovendien hoopte 
hij relieken van de heilige apostelen en martelaren van Christus van de paus te 
krijgen; hij zou dan, wanneer hij de afgodsbeelden had vernietigd, en kerken had 
gesticht bij het volk waarbij hij preekte, relieken van de heiligen bij de hand 
hebben om te kunnen plaatsen, en na die geplaatst te hebben vervolgens de 
afzonderlijke plaatsen te wijden ter ere van hen van wie die relieken waren.  
Ook wilde hij daar vele andere dingen die voor een dergelijk groot werk nodig 
waren, leren of verkrijgen. Toen alles naar zijn tevredenheid geregeld was, keerde 
hij terug naar zijn missiegebied.  (…) 
Nadat zij (de Angelsaksische missionarissen) een aantal jaren in Friesland 
onderricht hadden gegeven, stuurde Pepijn met instemming van allen de 
eerbiedwaardige Willibrord naar Rome, waar Sergius nog steeds paus was, met de 
vraag hem tot aartsbisschop van de Friezen te wijden. En dat gebeurde zoals 
Pepijn gevraagd had in het jaar onzes Heren 696. Hij werd gewijd in de kerk van 
de heilige martelares Cecilia, op haar gedenkdag, waarbij de vermelde paus hem 
de naam Clemens gaf. Daarna werd hij snel naar de zetel van zijn bisschopsambt 
teruggestuurd; dat wil zeggen: veertien dagen nadat hij in de stad was 
aangekomen.  
Pepijn gaf hem een plaats voor zijn bisschopszetel in zijn befaamde burcht, die in 
de oude taal van dat volk Wiltaburg genoemd wordt - dat wil zeggen: stad van de 
Wilti -, maar in de Gallische taal Traiectum. Hier bouwde de eerbiedwaardige 
bisschop een kerk; hij preekte her en der het geloof, en bekeerde velen van hun 
dwaling. Ook bouwde hij in deze streken menige kerk en een aantal kloosters. Niet 
lang daarna benoemde hij in die streek ook andere bisschoppen uit de kring van de 
broeders die of met hemzelf waren meegekomen of na hem, om te prediken; een 
aantal van hen is al ontslapen in de Heer. Willibrord zelf, ook Clemens genaamd, 



 

6 
 
 

is nog in leven, en heeft een eerbiedwaardige leeftijd bereikt, gezien het feit dat hij 
al zesendertig jaar bisschop is. Na veel strijd geleverd te hebben in de hemelse 
krijgsdienst, verlangt hij met heel zijn hart naar het geschenk van de goddelijke 
beloning. 

Een korte samenvatting van het werk van Alcuinus: 
Met elf broeders stak hij de zee over en landde in de monding van de Rijn. Hij ging 
vervolgens naar Trajectum (Utrecht). Daar zou later ook zijn bisschopszetel staan. 
Maar eerst ging hij naar het Frankische rijk, naar Pepijn. Deze wees hem gebieden 
binnen zijn rijk aan om het heidendom uit te roeien. Vervolgens stuurde Pepijn hem 

naar Rome om van paus Sergius 
de bisschopswijding te 
ontvangen, waarna hij 
terugkeerde naar Pepijn. Hij 
kreeg de opdracht om in ‘de 
noordelijke delen van het 
koninkrijk’ te gaan preken. 
Willibrord ging ook buiten het 
Frankische rijk en benaderde de 
heidense koning van de Friezen, 
Radboud. Hij had er evenwel 
geen succes en ging naar de 
Denen. Ook daar  keerde hij snel 
van  terug naar het land der 
Franken alwaar hij zijn eerdere 
missie voortzette. Pepijn stierf 
en Karel maakte zich meester 
van het rijk. Hij overwon vele 
stammen waaronder de  Friezen 
en voegde nadat hij koning 
Radboud verslagen had, 

Friesland toe aan het rijk van zijn vader. Willibrord werd nu aangewezen als 
prediker en hij kreeg Trajectum als zijn zetel. Daarna verhaalt Alcuinus het 
vernietigen van het afgodsbeeld te Walcheren, de boosheid te Susteren, het 
wijnwonder in een klooster,  en nog enkele wonderlijke verhalen. Vervolgens een 
pestgenezing door Willibrord te Trier in een nonnenklooster. Na nog enkele 
wonderlijke verhalen komen we aan bij zijn begraving te Echternach. 

Zelfs in deze twee eigentijdse bronnen zien we nog een tegenstelling. Beda noemt 
Trajectum vanaf 695 bisschopsstad, Alcuinus pas vanaf ca. 720. De laatste kent 
enkele details meer zoals plaatsnamen: Walcheren, Trier, Echternach en Susteren. 
Wanneer deze Vita zonder toevoegingen en storende wijzingen tot ons gekomen is, 
kan ze een belangrijke bron voor Susteren vormen. Er zou dan duidelijkheid 
verkregen worden omtrent de Suestra als riviertje. Ook wordt duidelijk dat het 
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klooster Suestra een belangrijkere rol gespeeld heeft, als ons voorgehouden wordt. 
Trouwens de reizen ontbreken geheel en al in de overlevering. Het lijkt dan ook 
een verzinsel van een geschiedkundige. Het is niet logisch dat Willibrord één keer 
of vaker per jaar een reis van zevenhonderd kilometer maakte om Echternach te 
bezoeken. Dat hij er op hoge leeftijd (ouder dan vijfenzeventig) zijn laatste jaren 
doorbracht, er stierf en begraven werd, is mogelijk. Dit staat wel bij Alcuinus, maar 
het oogt niet bijzonder origineel. Bij Beda wordt Echternach zelfs  in het geheel 
niet genoemd. Dit steekt schril af tegen hetgeen ‘men’ er van gemaakt heeft. 
De scepsis ten aanzien van Echternach welke tentoongespreid wordt, is ook een 
gevolg van overwegingen ten aanzien van de afschriften van documenten van 
Willibrord. Deze afschriften lijken ons een beeld te geven van Willibrords 
werkgebied en zou het belang van Echternach onderschrijven. 
Echter er zitten nogal haken en ogen aan deze bron. Immers alle originelen zijn – 
en dat is toch wel zeer merkwaardig – van de aardbodem verdwenen.  De abdij was 
eerst door de monniken van Willibrord verlaten, bezet door lekenabten en 
kanunniken en weer verlaten en toen weer opnieuw bevolkt door monniken. Van 
mondelinge overlevering kan nauwelijks meer sprake zijn en ook schriftelijke 
bronnen zijn verdacht. De kans is reëel dat de documentatie – als al aanwezig – 
meegenomen is van elders. En dan meent monnik-historicus van Berkum ook nog 
dat de plaatsnamen en teksten gemoderniseerd zijn door de twaalfde-eeuwse 
afschrijver.  

De verzameling documenten en regesten2 bestaat voornamelijk uit schenkingen en 
kan ons dus slechts een idee van het werkterrein van Willibrord en de zijnen geven. 
Het geeft een héél eigenaardig beeld, nauwelijks iets in zijn bisdom Utrecht en 
nauwelijks iets bij zijn abdij Echternach. Het beeld ontstaat dat zijn belangrijkste 
werkterrein loopt van de omgeving van Antwerpen naar de kern in Noord Brabant 
en verder naar de omgeving van Susteren.  
 
Puzzelen in Susteren 
Belangrijkste uitgangspunt is dat Willibrord onmogelijk het vrouwenklooster van 
Amelberga ontvangen heeft. Pepijn heeft iets anders gegeven dat we zullen 
aanwijzen en daarna nagaan welke de overeenkomsten zijn tussen enerzijds het 
verhaal van Susteren en anderzijds het document van 714. 

1. De missiepost: In onze visie over de stichting van Amelberga hebben wij 
reeds aangegeven dat de stichting een gevolg is van de kerstening van de 
streek. Het klooster zal een rol gespeeld hebben in de bevestiging van het 
Christendom in onze streek. Dit houdt ook in dat in de streek en bij voorkeur 
in de buurt van het nieuwe klooster een oudere missiepost heeft gestaan, 
bestaande uit een bidkapel en een onderkomen voor de missionarissen. Ik 

                                                      
2 Samenvattingen van documenten 
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neem aan dat aanvankelijk ten tijde van de stichting Albericus beheerder van 
de missiepost was en later bisschop Gregorius. 
Een dergelijke missiepost wordt met voorkeur gebouwd in of bij een 
woonkern. Er is één woonkern die in aanmerking komt voor een zevende 
eeuwse stichting: gelegen op de rand van twee terrassen, tussen natte en droge 
gronden, in de buurt van water, op gepaste afstand van bossen. Ook was hier 
het belangrijkste kruispunt, met de verbindingswegen in alle richtingen: 
Voorde (doorwaadbare plaats door een riviertje), nu Feurth. 
De bidkapel kunnen we beschouwen als de eerste parochiekerk. Eerste 
‘pastoors’ waren Alberiek en later bisschop Gregorius. Hiermee wordt hun 
bijzondere verering als patroonheiligen in Susteren verklaard. 

2.  Het Papenmunster: Van dit Paffmunster is bekend dat het een kapel is 
geweest buiten de muren van de stad Susteren. In 1550 schrijft men dat de 
kapel afgebroken is in “oorlogstijd”, maar de missen werden in het ‘munster’ 
gelezen. Het is vooral in de herinnering blijven bestaan omdat er in later 
eeuwen een geestelijk ambt (beneficie) bestond met parochiële taken welke de 
naam Papenmunster droeg en het patronaat van Willibrord kende. Interessant 
wordt dit munster wanneer we ons realiseren wat de betekenis van het woord 
is: klooster voor geestelijken, monniken.  

Wij menen dat het geoorloofd is dat we de missiepost en het Papenmunster als 
dezelfde instelling beschouwen 

We willen in deze context het document uit 714 als volgt samenvatten,  

Alberiek en Haderiek 
verkopen (voor geld!!) een 
bidkapel – gewijd aan 
Salvator en de apostelen 
Petrus en Paulus –  met 
onderkomen aan Pepijn. 
Deze belooft het groots te 
herbouwen tot klooster met 
basiliek3 en schenkt het aan 
Willibrord. Deze krijgt het 
klooster voor onderdak 
voor rondtrekkende 
monniken (missionarissen). 
Huize Suestra4 gelegen in 
de gouw van de Mosariërs 
aan de beek Suestra5. 

                                                      
3 Het zaalkerkje wordt wellicht vervangen door een basiliek,ofwel een drieschepig gebouw.  
4 Uitspraak Swestre of Sustre, Söstre, Zöstre, geen Suwestre. U is oe, v of w, UE is we of een 
onbekende klank ‘in de buurt van oe:u of ö. Meest voor de hand liggend: Zöstre!  
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Pepijn koopt kennelijk een complex en schenkt het direct aan Willibrord. Dit heeft 
ongetwijfeld met de situatie te maken waarin Willibrord toen terecht was gekomen. 
Koning Radboud van de Friezen had de gebieden rond Trajectum terugveroverd op 
de Franken en had Willibrord en de rest van zijn kloostergemeenschap weggejaagd. 
Willibrord zag kennelijk geen andere oplossing dan de doodzieke Pepijn om hulp 
te vragen. Het resultaat van de helpende hand zien we in deze schenkingsakte van 2 
maart 714. Deze vlucht en deze schenking maakte kennelijk zoveel indruk, dat het 
ook in Tours bij Alcuinus bekend raakte. 

Rond 720 had Pepijns zoon, Karel Martel, Friesland weer stevig in handen.  
Willibrord keerde met zijn medebroeders weer terug naar Utrecht. In hoeverre hij 
nog een bezetting in Susteren achterliet is niet bekend. Ook is mogelijk dat klooster 
en kerk weer in gebruik werden genomen door priesters/ monniken uit deze streek. 

De kernvraag van dit artikel: zijn er overeenkomsten te signaleren tussen de 
gegevens in het document van 714 en het verhaal van Susterens geschiedenis. Deze 
vraag is volmondig met ‘ja’ te beantwoorden. Het gewicht van de afzonderlijke 
overeenkomsten voor een slotconclusie kan voor ieder verschillen. Maar wij menen 
te mogen stellen dat voldoende onderbouwd is dat Willibrord in 714 het 
Papenmunster in Susteren als (tijdelijke) huisvesting kreeg. 

Overeenkomsten gegevens Susteren en document 
1. Alberik als eigenaar/ beheerder 
2. Bidkapel en onderkomen 
3. Petrus en Paulus. De patroonheiligen van de parochiekerk zijn door de 

jonggezellenschutterij overgenomen 
4. Papenmunster – onderdak voor rondtrekkende monniken 
5. Aan de Rode Beek liggen drie Suestra-namen 

Van Mosariërs zou men Maaslanders kunnen maken, maar dat voert m.i. te ver. 
Ondanks dat kunnen we toch concluderen dat het document van 714 wonderwel 
aansluit bij hetgene wij rond 700 te Susteren aantreffen. Ook met latere gegevens 
lijkt aansluiting. 

In Susteren was men Willibrord niet helemaal vergeten: Amelberga figureerde in 
de vita van Willibrord en Willibrord in die van Amelberga. We zien nu dat dit 
logisch is, ze hebben jaren binnen een kilometer van elkaar gewoond. Het is –zeker 
in deze voorstelling – voor de hand liggend dat Willibrord Amelberga en de andere 
nonnen geestelijk begeleid heeft. 
Willibrord is wellicht jaren een welgeziene gast geweest in het vrouwenklooster 
van Amelberga en liet er een wijnwonder plaatsvinden.  
  

                                                                                                                                       
5  Albert De la Haye ziet in Suestra het Noord Franse Souastre. Bij deze plaats lijken twee 
bronnen te ontspringen, die samen een smalle geul vormen. Er kan geen sprake zijn van een 
‘voorbij stromend riviertje’. 



 

10 
 
 

Dialek 
 
 

ALLEMAAL BEES(T)JES  om me hee-hee-heen ? 
Loek Storken 

Ze zègke waal èns van emes :”Waat eine knien !” 
Mer waat mót ich mich noe veursjtèlle bie eine knien dae eine remmel te min haet. 
Dao mót g’r èns effe letterlik euver doordènke. Det wurdt toch al langsaam 
ingewikkeld. 
Eine minsj dae eine remmel te min haet, det is ei sjtök mekkeliker. Dae is van de 
ratte besjnuffeld. 
Daezelllefde minsj kan ouch nog ein voes hoger zeen es ei verke en dae kan ouch 
nog gaeve wie ein maws koe. De luuj höbbe veur emes al gaw ein betiteling of ein 
vergelieking gereid. 
Zoa kènse dich aafvraoge waat eine vlinder noe veult in ziene boek es der verleef 
is?  Of waat sjäöp noe gaon tèlle, esse ’s nachs neet kènne sjlaope? 
Al ieëwig waere d’r name van dere gebroek óm de , óm ’t mer èns hieël netjes te 
zègke, meistal minder gunstige eigensjappe die sommige luuj höbbe, te besjrieve. 
Want geer wèt toch, det es den herder van de kudde ein sjaop is, det ’t den 
KNUDDE is MIT DE KUDDE. Det kènt g’r op gemeintelik, provinciaal, landelik, 
religieus en partieniveau en ouch in de internationale financieële branche en in de 
zörg toch sjlaagmieësig zeen, heuëre en laeze. 
Ouch esse dich veur aezel ligke oet te make, kènse neet zègke, desse den ech 
gepreze wurs en doe veuls dich den ouch ech neet verieërd desse in’t kribke direk 
naeve ’t Herrgöttche moogs sjtaon. Ofsjoan d’r toch waal hieël sjoan en hieël leef 
en mesjien ouch waal hieël sjlum of sjlau aezelkes zeen. Ouch dao hoofse mer veur 
óm dich haer te kieke, óm det zelf dageliks en van kortbie te kènne konstatere. 
Detse eine veur “Waat einen hings” of “Waat einen hèngs” oetmake, heuërse 
allewiele neet mieë zoa dèk. In macho-kringe vènje ze det soms waal geweldig esse 
ze zoa betitels en ze zeen daomit ech gepaerskeuteld. Angere zeen zjwaor op hun 
tieëne getraoje, óm neet te zègke in dit specifieke geval : op hunne sjtart. 
EIN GUTES PFERD SPRINGT NUR SO HOCH WIE ES MUSS. Ouch dit is get 
wat dèks ouch op luuj van toepassing is. 
Hieël dèk zult g’r zelf waal èns gedach höbbe, es geer get heuërde of zoog : “Waat 
eine kemieël !”  
En es g’r eine foetelieër van de Nuujsjtadt zeet, höb g’r waarsjienlik waal al èns 
dèkker gedach : “Waat ein häörepaerd !” 
Ouch höb g’r in Deetere waarsjienlik waal al èns heuëre zègke : “Waat eine bók 
van eine vent !”, en in Houtem : “Wat eine kater van ei vrouwmesj !” 
De “Aesters” van Ech make die van Pey oet veur “Sjaelen Uul” , mer veur die van 
Pey zellef is det einen ieërenaam. Die van Sint Joas zeen allemaol mit geitemèlk 
groatgebrach en oppe Sjlek bie Annie kènse fijn blieve plekke. 



 

11 
 
 

Zoa waere d’r regelmaotig allerlei dere graof beledig, door ze mit luuj te 
vergelieke. Ich vènj waal det ós Marjanneke van de Partie van de (Knuffel)Dere en 
ouch ós Dionneke van de “Caviapolitie” dao èns taenge mótte gaon optraeje, of dao 
op zien mins kamervraoge euver mótte gaon sjtèlle. Mesjien mótte ze de 
besjerming van al die leef bieëskes waal laote opnumme in ’t regeerakkoord. 
Ich vènj ouch det mit ’t woord “Caviapolitie” de privacy van de cavia erg wurdt 
aangetas. Zó’n leef deerke hoof toch neet in verbandj gebrach te waere mit de 
misdaad en de “Bulle” , wie de Pruusje det zègke. En ich vènj det veur zó’ne sjtier, 
dae gans röstig langs de baek van ós natuurgebied bie de Vloodgraaf löp te graze 
en dich fijn mit rös lieët, ein belediging esse dem vergeliks mit zó’ne wout in zó’n 
blauw pekske dae dich ein dik perses maak esse nog net neet boete de “bebouwde 
kom”  per óngelök net 53 riejs. 
Esse trouwes vrouwluuj die “get” te väöl moele, vergelieke mit ein pappegaai, den 
is ’t in hieël väöl gevalle mer de vraog waem noe beledig is, die vrouwluuj of dae 
pappegei ? 
En es luuj sjtinke wie einen otter, den vreugse dich aaf wat noe de groatste vètlep 
zeen, die luuj of die otters ? En esse ei vrouwmesj eine kattekop neume of eine 
echte bók, den kump det vrouwmesj d’r toch väöl sjlechter vanaaf es det leef 
poesje of det leuk wit geitebukske mit zien sjoan sikske. 
Zoa wurdt ouch waal èns van emes gezag : “Det is einen echte terrriër”. Of : “Dae 
blaf, of dae sjluit aan wie einen terriër”. Of : “Waat eine bóddebaer !”  Geer zeet 
dus waal det ’t good is, det neet alle luuj en alle dere ’t zelfde zeen !  
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D’r besjtuit hiej in Zöstere ’t bie de meiste luuj waal bekènde verhaol van eine 
rechter in Mesjtreech dae al hieël lang geleje eine gerespecteerde dörpeling (eine 
Awd-Zösterdenieër) ein boete goof ómdet d’r in zien häöfke de aerpel neet 
gesjpaote haw taenge de coloradokever. De aangeklaagde haw zich veur detter veur 
moos kómme nog get mood ingedrónke. 
“Hieër, zal ich uch èns get zègke”, zag de veroordeelde toen, wie d’r nao de 
veroordeling nog ein lètste woord moogde zègke. “Geer höb eine kop wie eine 
coloradokever !”  
Wiet g’r begriep, wo dae rechter neet ech bliej mit dae kop en dao ouch neet ech 
greuëtsj op. 
Ouch heuërse waal èns : “Waat einen os !“  Nou, det zal ich uch èns gaw zègke : 
zónger einen os zoue ze nurges eine kerssjtal kènnen opzètte ! 
En mènnig vruike zou det woord ouch neet in häöre vocabulair wille misse óm 
häöre minsj èns flink de mantjel te kènne oetvaege en dem èns flink te kènne 
kristallere. 
Ich heuër ‘t mien mam noe nog zègke, wie w’r thoes vreuger same nao Sjtudio 
Sport zote te kieke. Zie keek ummer mit mit de mansluuj en haw d’r op den doer 
ouch nog waal get versjtandj van. Wie dae Ronald Koeman weer èns eine vrieën 
trap hoezehoag dreuverhaerlómmelde, toen zag zie mit kènnersblik : “Det is toch 
ein echte koe, dae Koeman !” Noe kalle ze allein nog mer euver die Europacup-
goal van dem die d’r waal maakde, mer dae haet d’r get dreuver en d’rnaeve 
gelómmeld .  
Ouch : “Wat ein dóm aenj”, höb ich häör Godwètwiedèk heuëre zègke. 
Bie ’t voetballe wurdt de sjeidsrechter dèks oetgesjólje mit ein woord womit ein 
legergelaege óngerdeil van einen hóndj wurdt aangegaeve. En det woord haet d’r 
niks mit te make det dae sjeidsrechter den get sjlech gezeen haet, want mit det 
dèngk, dao kènse neet mit kieke. 
Toch sjmiete de luuj in de stadions allewiele al gaw mit zó’n óngerdeile. 
En ein vot mit oare is ei sjaop. Toch dènk ich det de meiste „sjäöp“ zich zjwaor in 
’t kruuts getas zouwe veule esse ze zoa zous neume en det mit die oare aan die vot 
ouch gaar neet zouwe wille heuëre. 
Weer zeen dus bliekbaar soms, óm neet te zègke dèks of meistal, gein haor baeter 
es ein deer, want väöl van dees dènger zeen ouch dèks nog erfelik en ouch det wille 
väöl luuj neet heuëre en neet geluive. 
Erfelikheid is bliekbaar get wo de luuj allein in geluive esse ein intelligent kèndj 
höbbe! 
Zoa zègke ze ouch waal èns van eine : “Wat ein hónjsvot !” En ich weit neet of det 
ouch erfelik is, mer ich höb hundjes gezeen mit ei prachtig vötje, dao kan mènnig 
vruike neet aan tippe. Zoa zeet g’r mer weer, alles is betrèkkelik, zelfs vötjes. 
En zoa erg is ’t ouch allemaol neet, want 
WER DIE TIERE LIEBT 
LIEBT AUCH DEN MENSCHEN 
 



 

13 
 
 

‘T GANS LAEVE.......EINE CRISIS !  
Loek Storken 

Ich bèn eigelik toch mer einen ermen hals. Zoa lang es ich laef, sjleip ich mich al 
van d’n eine nao den angere crisis. Toen ich begin 1945 nog bie mien mam in de 
boek zoot, haw ich d’n ieëste crisis al te pakke : ’t woor oorlog. 
Wie ich mich mit väöl meujte nao boete gewirk haw, bleek ich mich regelrech in 
de volgende crisis gewirk te höbbe. ’t Is neet te geluive ! Ich zoot al drek 
versjrikkelik in de “sjit” !  
W’r kómme namelik op de waereld mit hieëlemaol niks en bènne ei paar oer höbbe 
w’r al eine ganse houp bieëin in dae luier. En d’r woor ouch ei groat gebrek aan 
luiers, en ich haw toch weer elken daag  eine gooie veurraod gereid. Duuje koos 
ich al direk wie de bèste. Ich zoot good in “die Scheisse”. En mien mam ouch, 
want die moos al dae kraom wesje en d’r woor geine wesjpoeier en gein “greun 
zeip”. 
D’r woor ouch ‘”voedselschaarste” en väöl woor neet te kriege of op de bón.  
Mer det woord sjnel opgelos : W’r krege eine pispot van de HARK. De meiste luuj 
allewiele weite neet wat de HARK is of woor. 
HARK woor de aafkorting veur (Nationale) Hulp Actie Roode Kruis en die haw in 
Zöstere toen (direk nao de bevrijding) ein plaatselik comité “voor leniging van de 
eerste allerergste nood vlak na de bezetting”.  
Wie de mam zich dao bie de HARK meldje, woor al bienao alles oetgedeild en ze 
kreeg allein nog eine pispot. Dae pispot lenigde dus letterlik en figuurlik d’n ieëste 
en allerergste noad bie ós thoes. Van mich dus in elk geval !  
Dae pispot haet bie ós thoes altied DE PISPOT VAN DE HARK geheite. En ouch 
hieël lang, want in daen tied woorse vanzelf zuinig op alles. Mer ’t woor dus waal 
neet zoa, det w’r dem allein ‘sóndes gebroekde. NOOD BREEKT WET !  
’t Sjpruk vanzelf det weer thoes dus ouch al op hieël jeugdige laeftied gelieërd 
höbbe neet naeve ’t pötje te pisse. Weer kènne allemaol hieël good mikke, en dao 
höbbe w’r al ós gans laeve langk plezeer van gehad bie ’t tennisse en bie ‘t 
“foebele”. Dao zuusse weer wo zó’ne pispot good veur kan zeen ! Ich vraog mich 
trouwes nog tót op de daag van vandaag aaf, wo dae pispot oeteindelik gebleve is. 
Det woor nog ein sjoan sjtök veur in ’t museum van Annie gewaes. 
D’r woor ouch gebrek aan kleijer en es d’r gein gebrek aan kleijer woor , den woor 
d’r gebrek aan cente óm die kleijer te koupe. Al mien kleijer oet daen tied wore dus 
al jaore door mien awwer breurkes gedrage, allemaol “merk-pekskes” dus. Mer ze 
wore aevegood lekker werm. Ich gluif det in 1951 mien kemuniepekske zoa 
óngevieër ’t ieëste is gewaes wat ich nuuj gekrege höb (ich kan mich teminste niks 
anges herinnere). 
In miene lieëgere sjoaltied in de fieftiger jaore moogde se neet op vakansie 
vanwaege de volgende crisis : polio of kènjerverlamming, mer det neet op vakantie 
gaon det woor eigelik neet zoa erg, want dao wore in die nao-oorlogse jaore toch 
gein cente veur. 
Ei gelök bie ein óngelök dus, mer det koom in daen tied regelmaotig veur. 
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D’r woor dus ouch toen al eine financiële crisis, mer dao woord neet zoa väöl euver 
gekald en gesjreve wie allewiele, me woor niks anges gewènd en doe merkdes dao 
ouch neet väöl van. De luuj hawwe ’t allemaol kremp, ze hawwe zoagezag geine 
nagel óm aan hun kóntj te kratse, ze hawwe allemaol niks op de rubbe, dus det 
woor gans normaal. D’r woor dus eigelik toch waal flink crisis, MER NEMES 
WÓS ‘T , en den is ’t mer hawf zoa erg! 
Trouwes, es d´r geine crisis woor, den wiste de luuj al neet wat hun aan de pens  
woor en veulde ze zich neet op hun gemaak. Ze wore gewènd óm flink te mótte 
poejakke óm  oet de ieëlenj te kómme. 
In 1961 wore w’r weer de sigaar mit de Cuba-crisis. Toch roukde de pap aaf en toe 
aevegood ein lekker sigaar (waarsjienlik waal neet oet Cuba) en ouch de sjouw 
roukde en de zomer woor aevegood lekker werm. 
D’r volgde nog de KAWWEN OORLOG, mer zelfs wie dae Chroetschov mit zien 
sjoon op de taofel begós te foetse, kan ich mich neet herinnere det det noe zó’nen 
indrök op mich gemaak haet. 
Vervolges kome nog allerlei hóngercrisisse in Afrika. D’r woord waal get actie 
geveurd, mer de echte oplossing is d’r noch ummer neet. 
Ghandi haet hieël lang geleje al gezag : 
ER IS OP DEZE WERELD GENOEG VOOR IEDEREEN, 
MAAR ER IS NIET GENOEG VOOR EEN IEDERS HEBZUCHT 
Sinds Ghandi höbbe w’r hie in ’t Weste dus nog ummer niks biegelieërd, eerder 
einen houp aafgelieërd. En ederein wèt verreksgood welk saort luuj hiemit bedoeld 
zeen, mer d’r wurdt nog te väöl euver gezjwege. Die bonusse ligke contractueel 
vas, en waere ouch noe al weer opnuuj contractueel vasgelag. En weer verheuëg ! 
En ze meine det ze zich det neet hove te biechte !  
Wat de bankiers betref : 
NIEMAND VERDWAALT OP EEN RECHTE WEG , 
en raekene is normaal gesjpraoke geweun rechtoe rechaan. Esse dao bochte bie 
geis make, den bèsse mieë bezig mit creatief boekhoude oftewaal goochele. En bie 
det goochele weite ze precies aan welke kantj det ’t meiste d’r oet kump, namelik 
altied aan hunne kantj. En den is ’t gein goochele mieë, mer mieë de zaak 
besodemietere ! En det moogse neet helop zègke, dus sjrief ich ’t hiej mer op. 
Wie ich in ’66 in deens moos, det woor pas ech eine financieële crisis. Doe kreegs 
per daag toen fl.1,25, det is zoaget wie einen hawve euro. Esse in daen tied 
roukdes, den wirkdese dich elken daag mieë in de sjout allein al mit rouke.De paps 
en de mams mooste in daen tied dus ouch al flink “biesjpiekere”. De lètste twieë 
maondj in deens, dao krege w’r inèns tachtig gölje per maondj oetbetaald. Op den 
daag van oetbetale, den zóng ’s aoves gans Eindhove (Ich loog bie de “parate hap” 
Infanterie zandjhaze in Oirschot). Ein kènjerhandj woor toen nog gaw gevuld. 
In de sevetiger jaore koom crisis nummer zoaväöl : d’r woord getrouwd. G’r gluif 
’t neet, mer dae crisis doert noe al langer es fieërtig jaor, dus zoa erg is ’t noe ouch 
al weer neet. 
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Vanaaf die jaore haet zich d’n eine nao den angere crisis opgevolg : aandeilecrisis, 
aoliecrisis, de “Weltuntergang”, klimaatcrisis, kabinetscrisisse, paterscrisis, 
ieëwigdoerende Belsje kabinetscrisis etc. 
En noe höbbe w’r den dae crisis mit die Grieke. 
Inèns sjient jederein op de tillevizie alles euver Griekelandj te wete. Wie 
Griekelandj bie den euro koom, wiste ze dao bliekbaar nog geinen djuu van, want 
anges woor det vanzelaeve neet gebeurd. Es dae Zalm ei klein bietje versjtandj van 
cente haw gehad, den wore die sirtakidansers noait bie ’t euroclubke van 
ouwejonges-krentebrood gekómme. Es dae allein al èns nao die drollebókse van 
die huppelieërs haw gekeke, den haw d’r toch direk gezeen det die Hosenscheissers 
nog gein fatsoenlikke bóks aan hun kóntj höbbe en dus ouch geine nagel óm zich 
aan detzelfde óngerdeil te kratse. 
Det haw mien mam ‘m vreuger waal al kènne zègke det det ermoodzeiers wore. En 
esse óm den angeren daag dien gans servies kepotgeuëjts, krisse natuurlik ouch 
noait eine roaje cent bieëin. 
Die crisisse höbbe hun veur en hun taenge, of wie El Salvador Cruyff zou zègke : 
“Elk voordeel hep sijn nadeel “. 
Bie dae klimaatcrisis zou de zieësjpegel flink gaon sjtiege. Mer ich weit neet ofse 
det noe es eine crisis of es ein naodeil mós zeen. Eine gooie kènnis van mich, 
wovan ich de naam mer neet zal numme, zaet den ummer euver det sjtiege van dae 
zieësjpegel ; “Den kómme w’r eindelik èns van die Hollenjers aaf !” Mer doe zós 
zeen det de ergste van die allemaol zjwömme kènne, en die kómme den allemaol 
hieopaan ! En den zeen w’r dus nog geine sjtap wiejer. 
Ouch daen ieëwigdoerende Belsje regeringscrisis is gaar neet zoa erg, want 
doordetse dao gein regering höbbe, kan dao ouch ’t kabinet neet valle. En det kan 
hie constant gebeure es Rutte weer ligk te tutte mit zien tèlmesjienke.  
’t Is dèks mer wiese dich lieëts opneije. En dao kènne ze allewiele waal get van in 
de gezètte en op daen tillevizie. Den eine haet ’t nog erger es den angere. D’r zeen 
allich waal luuj die ’t neet breid höbbe, mer kampioen-klage zeen toch waal die, 
die klage mit gezónj bein. 
Sjtèl dich mer èns veur desse 1,3 miljoen euro’s aan bonus ocherm mós terökgaeve 
en daobie ouch nog meins desse die ech waal verdeend höbs. En den klage weer 
det eine pot beer zoa duur is gewore! Die jónges kènne zich neet èns mieë den 
duurste champanje permittere! En die kènne allein nog mer van die besjummelde 
sjummelkieëskes aete! Det is pas ech crisis!   
 
CONCLUSIE :  
Ich geluif det eigelik ’t gans laeve zó’n bietje oet crisis(se) besjtuit, allein zoa 
mósse ’t neet zeen. En doe mós gluif ich ouch lieëre óm ’t neet zoa te zeen ! 
ESSE DICH DRÖK MAAKS, SJTURFSE 
ESSE DICH NEET DRÖK MAAKS, SJTURFSE OUCH ! 
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Volksverhaole 
 
 
Warberte 
Annie Schreuders-Derks 

Op 23 augustus viere weer ´t fieës van Rosa van Lima.  
Patrones van bloemisten, rozenkwekers, tuinlieden (Rosa). Aangerope taege: 
“besmettelijke ziekten, haorroas (Rosa), en bie familieruzie. Sinds 1668 is Rosa 
patrones van Zitterd.  

In Opotere achter Maaseik, is de “Sint-Rosakirmes” verangerd in 
“Bosbessenkirmes”. Det goof mich te dènke…zou den duuvel hie zien kaarte 
höbbe oetgelag en Rosa van häöre kirmestroan höbbe aafgesjtoate? 
Wie ich mich det naogegange bön, geuf ´t twieë saorte “bosbessen” die nog al èns 
euver eine kamp gesjaore waere.  
De roaje: Vaccinium vitis idaea L. Vossenbes, Kreuzen, Beerenbes, Krakelbes, 
Preizelbes, Bospalm, Hauerbezie. 
En de blawwe: Vaccinium Myrtillus L. Klokkebezie, Kraakbes, Blibberbes, 
Heidelbeer, Myrtille, Portelbezie (dit höb ich natuurlik opgezóch). Bie ós zeen ´t 
warberte, road of blaw,  ofsjoan men zjwarte wiemerte ouch waal zoa beneump. 
Mer waat men neet zoa mer kent opzeuke, is det men mit bie allebei good oet mót 
kieke want dao kènt van alles aanhange of mit gebeure. Det höbbe weer dees daag 
ouch al in de gezet gelaeze. Dit in verbandj mit de vos dae krenkdes euver kènt 
drage mit waat men in ´t hout vundj.  
Mer erger nog, en det sjtóng neet in de gezet, is det men mit duuvelse zakes van 
doon ként kriege. Ich weit det men veurzichtig mot zeen mit verhaole euver den 
duuvel mer ich wil uch toch efkes ein en anger oet de deuk doon. Men ként neet 
genóg gewaarsjuwd zeen. 
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Wie Slevenhieërke mit väöl behei wól beginne mit de “schepping van de planten”, 
vroog den duuvel permissie óm ouch ein plentje te moge make. Weer weite det 
Slevenhieër nogal flot euver zien Goddelik hart sjtriek en Hae goof den duuvel zien 
fiat. 
Vol gooje mood ging de satan heives, raapde zich bieein en begoos wie eine gek te 
wirke. Men zou bekans gezag höbbe det den duuvel ´m op zien hakke zoot went 
hae det neet zelf gewaes woor. Nao väöl ambras lökde ´t hem den ouch inderdaad 
roaje warberte te make. Mer hae zou den duuvel neet gewaes zeen went hae zich 
dao neet get kwaods bie haw bedach. Jederein dae van daen daag aaf aan die 
vröchte zou aete, zou mit lief en zieël aan de duuvel beheuëre.  
Maria haw zich óngerwiel de bedrievigheid bekeke en wie zie zoog det ein paar 
kiendjes mit töbkes ´t hout inginge óm die sjoane roaje bosvröchskes te zeuke, ging 
zie daohaer en maakde flot ein kruutske euver alle wiemerkes. Ònmiddelik woor 
alle nöttigheid van ´t fruit aaf en nog ummer dreug jeder beske ein kruutske.  
Den duuvel woor boete zichzelf van gif en wól aevegood ziene zin höbbe. Daoveur 
lieërde hae de luuj ein saort sjterke drank make. Dae drank maakde det degeen dae 
det drónk zich veur efkes gans flök en blie veulde. Daodoor kump ´t det det ein 
volksdrank gewore is womit  den duuvel, zónger det de luuj det in de gate hawwe, 
zich nog mènnig zieëlke haet kónne vange.  
Mer van den angere kantj zeen die wiemerkes heilig, want ze drage nog ummer det 
kruutske. Daoveur seert men heiligebeelde en veural ´t beeld van Maria dökker mit 
tekskes en krenskes van de vosse- of veenbes (bospalm). 
In ein sjtreek wo bekans allein mer erme luuj wone, woonde in ein hutje eine 
kloezenieër. Hae seerde zien Mariabeeldje allezelaeve mit bleumkes en frisjgreune 
tekskes. Òmdet jederein zoa erm woor, vroog hae Maria óm get mieë vröchskes te 
laote greuje, den hawwe de luuj get te aete en misjiens woor ouch nog get euver 
óm te verkoupe.  
Maria leet zich det gein twieë kieër vraoge en sjtapde sjnachs veurzichtig euver de 
seerblome van häör kesjke aaf , noom ´t krenske van häöre kop en sjtruijde de 
tekskes zoa wied wie men kieke koos euver de berg en euver de veljer. Euveral wo 
die tekskes vele, greujde sjtevige plentjes vol mit blawwe kleine warberte, die soms 
waal twiëe maol in ´t jaor vröchte droge. Die wiemerkes, of ze noe road zeen of 
blaw, waere daoveur op versjeije plaatse “Modergaodskeeskes” geneump. 
Slevevruike haet gezörg det ze hieël lekker zeen. Mit de kirmes maak men sjpies 
daovan veur op de vlaai. De luuj make wien en gelei en kónne dao de wèntjer mit 
doorkómme. En boetedet zeen ze good taege allerlei krenkdes. Taege maagpien, 
diaree, taege ougóntsjtaekinge. Taege sókkerkrenkde en went men górgelt mit ´t 
saap is ´t ouch nog good taege de kaelpien en taege ´t hooste. De blaajer zeen good 
taege de reumatiek.  
Dao haet den duuvel neet van trök! 
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Natuur 
 
 

Zestien jaar SOVON broedvogelonderzoek in het IJzerenbos en ’t Hout 
te Susteren 
 
Jan Smeets 

Beschrijving onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied IJzerenbos en 't Hout ligt in de taille van Limburg en wordt 
gescheiden door de spoorlijn tussen Susteren en Sittard. 
Het SOVON broedvogelonderzoek vindt plaats sinds 1996 in het IJzerenbos (129 
ha) en ’t Hout (45 ha) met als grenzen, Middelsgraaf, Vloedgraaf, Oude Rijksweg 
Zuid en Duitse grens Isenbruch (SOVON, staat voor Samenwerkende Organisaties 
Vogelonderzoek Nederland). 
Beide bosgebieden worden gekenmerkt door gevarieerd jong-, middeloud- en oud 
loofbos met een weelderige struik- en kruidlaag, struweel, broekbos, drassige 
graslanden, waterpoelen, weilanden, landbouwgronden en de beken Middelsgraaf, 
Rode Beek en Vloedgraaf (figuur 1). 
 
 
Figuur 1. Onderzoeksgebied 
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Doel  
Het doel van het SOVON broedvogelonderzoek is het vaststellen van de 
aantalsontwikkelingen van de bijzondere- en facultatieve6 bijzondere 
broedvogelsoorten. Om de aantalsontwikkeling per soort vast te stellen wordt 
gewerkt volgens een door SOVON gestandaardiseerde werkwijze. Deze werkwijze 
wordt beschreven in "Handleiding SOVON broedvogelonderzoek". Het 
broedvogelonderzoek in het IJzerenbos en ’t Hout maakt deel uit van een landelijk 
project. De tellingen met uitgebreide territoriumkarteringen vinden jaarlijks plaats 
tussen eind februari en half juli. 

Tabel 1. Jaaroverzicht aantal territoria bijzondere soorten    
              
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Grauwe Gans            1   1 1 
Canadese Gans                1 
Nijlgans    1  1   1 2  1   2 1 
Knobbelzwaan  1 1 1 1            
Wespendief   2    1       1   
Havik 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
Sperwer 2 2 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 
Buizerd 6 8 9 11 8 8 7 5 4 6 4 5 6 2 1 5 
Torenvalk 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1  1 
Boomvalk 1 1   1 1 1 1 1       1 
Patrijs 1     1           
Turkse Tortel 5 5 5 6 2 1  1  1     1  
IJsvogel    1  1 1 1 1        
Groene Specht 2 4 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 5 
Zwarte Specht 1 1    1  1       1  
Middel. Bonte Specht         1 2 2 1 5 7 5 5 
Kleine Bonte Specht 5 3 2 3 2 1 2 4 3 4 2 3 7 9 8 12 
Grote Gele Kwikstaart 2   1 2 2 1  1   1   1  
Nachtegaal 9 9 15 12 8 5 7 5 5 10 10 14 16 10 8 16 
Zwarte Roodstaart 1 3 7 3 2 1  2 1 4 2 3 6 2 1 3 
Roodborsttapuit 1 1 1 1 1    2 1  1    2 
Wielewaal 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 1 4 4 2 2 
Putter                4 
Appelvink 2 1  1 1  1 2 1 1 2      
Geelgors 3 7 11 16 8 4 7 4 6 4 5 7 7 5 4 10 
Aantal soorten 17 16 14 17 16 17 14 15 17 15 12 15 11 12 15 17 
Aantal territoria 48 52 64 69 49 39 37 37 39 49 38 47 59 49 43 72 

                                                      
6 Facultatieve broedvogelsoorten: soorten die niet verplicht geteld worden, maar op vrijwillige 
basis. 



 

20 
 
 

Terugblik op enkele bijzondere soorten 

Spechten 
De Zwarte Specht broedde in 1996 en 1997 met succes in het IJzerenbos. In 2010 
is wel gebroed maar het broedsel is om onbekende reden in de eifase verlaten. 
Onvoldoende voedsel in het broedseizoen (houtmieren, kevers en hun larven) zou 
hiervan de reden kunnen zijn. Het broedseizoen van 2011 begon goed met 
waarnemingen van een roepend mannetje op 10-2, 15-2 en 27-3, maar helaas bleef 
het daarbij. 

Het langdurige droge voorjaar van 2011 heeft ongetwijfeld invloed gehad op een 
toename van het aantal territoria van de Groene Specht. Deze spechtensoort 
foerageert namelijk veelal op de grond naar rode bos- en grasmieren, en hun 
poppen. 

Het eerste zekere territorium van de Middelste Bonte Specht in Limburg werd 
vastgesteld in 1996 in het Kerperbos, gemeente Vaals. In de herfst van 1996 vond 
een influx plaats in Nederland. Per toeval ook één waarneming in oktober in het 
IJzerenbos en één op 15 november van dat jaar bij de Topskoulweg in 't Hout. Van 
broedseizoen 1997 zijn meerdere waarnemingen bekend in het IJzerenbos. Gezien 
de onervarenheid met deze nieuwe soort hebben deze waarnemingen niet geleid tot 
toekenning van een territorium. Tijdens het broedseizoen van 1998 was de soort 
niet aanwezig. Pas vanaf 1999 is gericht met geluidsnabootsing van de 
‘territoriumzang' geïnventariseerd. In 2004 kon het eerste broedgeval aan de 
jaarlijst worden toegevoegd. Deze spechtensoort is vrijwel het hele jaar 
insectivoor7 en zoekt zijn voedsel vooral op ruwe boomschorsen in oude 
loofbossen met voldoende dikke bomen. Dikke volwassen bomen met ruwe schors 
(populieren) zijn de laatste jaren massaal gerooid voor productiehout.  
In 't Hout is in 2011 nog slechts één roepend mannetje waargenomen. De soort 
heeft hiermee de ondergrens om een duurzame populatie instant te houden bereikt. 
Meestal doet deze situatie zich voor in gebieden die niet de optimale kwaliteit als 
broedgebied hebben en dat zou hier wel eens het geval kunnen zijn. Hopelijk 
blijven de nog resterende bomen, vaak dode populieren waarvan enkele nestbomen, 
bij een volgende kaalslag gespaard. Zonder deze spechtensoort is dit oude loofbos 
incompleet. 
Enkele jaren geleden kwamen vogelspotters van buiten de provincie naar het 
IJzerenbos en 't Hout om de Middelste Bonte Specht aan hun soortenlijst toe te 
voegen. Inmiddels heeft de soort zich verspreid over meerdere provincies. Het 
IJzerenbos en ’t Hout behoren tot de kerngebieden voor de Middelste Bonte Specht 
in Limburg (grafieken 1 en 2). 

                                                      
7 Vogelsoort die vrijwel alleen insecten eet.  

Wielewaal 
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Grafiek 1. Aantal territoria Middelste Bonte Spechten 

 
Grafiek 2. Aantal territoria Middelste Bonte Spechten in Limburg 

De lage trefkans maakt het karteren van de Kleine Bonte Specht moeilijk. Gelukkig 
roffelen beide geslachten in het voorjaar en dat maakt het waarnemen enigszins 
makkelijker. Zodra blad aan de bomen verschijnt nemen de zichtwaarnemingen 
snel af. Deze spechtensoort kiest veelal het bostype met zachthout als leefgebied.  
De soort komt langzaam uit een heel diep dal en is de laatste jaren sterk in aantal 
toegenomen (grafiek 3). 

Grafiek 3. Aantal territoria Kleine Bonte Spechten 
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Vijf spechtensoorten als broedvogel in het IJzerenbos 
Voor het eerst komen in broedseizoen 2010 alle 5 de spechtensoorten die in 
Nederland broeden als broedvogel voor in het IJzerenbos (tabel 2).  

Tabel 2. Spechtensoorten 
Jaar Zwarte Groene Grote Bonte Middelste 

Bonte 
Kleine Bonte 

1996 x x x  x 
1997 x x x  x 
1998  x x  x 
1999  x x  x 
2000  x x  x 
2001 x x x  x 
2002  x x  x 
2003 x x x  x 
2004  x x x x 
2005  x x x x 
2006  x x x x 
2007  x x x x 
2008  x x x x 
2009  x x x x 
2010 x x x x x 
2011  x x x x 

X= als broedvogel aanwezig 

Zangvogels  
Het duurde afgelopen broedseizoen tot 15 april voordat de onmiskenbare baltszang 
van het eerste nachtegaalmannetje werd gehoord. De vroegste waarneming in het 
onderzoeksgebied van deze soort was op 9 april 2009. De gemiddelde eerste 
waarneming in Limburg in de periode 1970-2000 was op 18 april. Het duurde 
echter nog ruim twee weken voordat de hele populatie uit haar 
overwinteringsgebied (Afrika) was terug gekeerd. Vijftig procent van de 
meerjarige vogels keert terug op de oude broedplaats.  
Begin negentiger jaren behoorde het IJzerenbos met 23 territoria tot de beste 
nachtegaalgebieden van Limburg. De aantallen in ’t Hout nemen de laatste twee 
jaren toe terwijl het IJzerenbos een daling laat zien. De daling in 2011 in het 
IJzerenbos is mogelijk verklaarbaar. Vlak vóór en tijdens de broedtijd heeft in een 
deel van hun broedgebied langdurige 
verstoring plaats gevonden door 
rooiactiviteiten en transsport van bomen.   
In grafiek 4 is het aantalsverloop over de 
gehele onderzoeksperiode weergegeven. Het 
nachtegalenbestand is ten opzichte van begin 
negentiger jaren teruggelopen, alhoewel 
schommelingen in aantal bij een kleine 
populatie relatief groter zijn dan bij een grote 
populatie.  
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Grafiek 4. Aantal territoria Nachtegalen  

 
In figuur 2 zijn op de verspreidingskaart de territoria aangegeven van de 
Nachtegalen in 2011. De broedbiotopen zijn gelegen aan de buitenkant van het 
bossencomplex met jonge bosschages. De Nachtegaal stelt specifieke eisen aan zijn 
broedbiotoop. De vegetatiestructuur is een van de belangrijkste factoren, die 
vestiging wel of niet bepaalt. Te open of te dichte ondergroei spelen een 
belangrijke rol. Er ligt een belangrijke taak voor de bosbeheerders om het beheer 
van beide bosgebieden mede af te stemmen op deze soort. In Zuid-Limburg zijn de 
Nachtegalen stilaan aan het verdwijnen. 

Figuur 2. Verspreiding territoria Nachtegalen in 2011 
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De Wielewaal is al vele jaren in ’t Hout als broedvogel verdwenen. In 2011 restten 
in het IJzerenbos nog slechts twee zingende mannetjes. De Wielewaal heeft een 
voorkeur voor populiersoorten die vroeg in blad komen en massaal worden 
aangevreten door insecten. Bijzonder was de nestvondst in 1996 langs de 
Neerveldsweg in ’t Hout. Het nest was vakkundig en goed gecamoufleerd 
opgehangen in een gaffel van dunne schuin opgaande takken in de kroon van een 
hoge populier. Niet minder leuk was de waarneming van een wielewalenfamilie in  

2000 in het IJzerenbos (twee 
ouders voeren drie uitgevlogen 
jongen in een kersenboom). 
Fantastisch om deze tropisch 
gekleurde vogels in één 
kijkerbeeld waar te nemen.  
De massale kap van de 
populierenopstanden in beide 
bosgebieden heeft het biotoop 
voor de Wielewaal ernstig 
aangetast. De huidige afname in 
combinatie met de lage 
populatieomvang maakt de 
vooruitzichten voor de 
Wielewaal niet rooskleurig 
(grafiek 5).  
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Grafiek 5. Aantal territoria Wielewalen  

 
 
De Geelgorzen broeden in de agrarische delen van het onderzoeksgebied langs 
open bosranden met graanakkers en kruidenrijke bermen, en grasvelden met 
struiken en hagen. De jaarlijkse gewaskeuzen op de akkers is belangrijk of de soort 
dit gebied uitkiest als broedgebied. Grootschalige maïsvelden beïnvloeden het 
aantal broedparen negatief. Na 1999 nam het geelgorzenbestand sterk af. Het droge 
zonnige voorjaar en de lage grondwaterstanden (goed voor grondbroeders) van 
2011 heeft mogelijk het aantal territoria weer doen stijgen. Geschikte broed- en 
foerageerhabitats voor de Geelgorzen zijn in het onderzoeksgebied slechts beperkt 
aanwezig (grafiek 6).  

 

Grafiek 6. Aantal territoria Geelgorzen  
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In figuur 3 zijn op de verspreidingskaart de territoria aangegeven van de 
Geelgorzen in het IJzerenbos en 't Hout in 2011. Opvallend is dat de broedparen bij 
de Aardenweg en bij de Middelsgraaf al enkele jaren zijn verdwenen.  

Figuur 3. Verspreiding territoria Geelgorzen 2011 

 
Roofvogels  
De Buizerd is de meest voorkomende roofvogelsoort in het gebied. Baltsende en 
alarmerende paren in het voorjaar, opvallende conflicten met Zwarte Kraaien en 
luidruchtige om voer bedelende takkelingen die het nest hebben verlaten, zullen 
ook niet vogelaars niet zijn ontgaan. Eind negentiger jaren ging het de Buizerds 
voor de wind. In 1999, werden 11 territoria van de Buizerds geteld met 9 bezette 
nesten. Een hele klus om de paren uit elkaar te houden. Vleugel- en 
verenkleedkenmerken en ontbreken van ruipennen, moesten worden opgetekend 
om dubbeltellingen te voorkomen. De laatste jaren bouwde niet elk paar een nest of 
kwam daadwerkelijk aan broeden toe, hetgeen vooral gezocht moet worden in 
onvoldoende voedsel in de winter en voorjaar, en of te jonge onervaren broedparen. 
Bij voedseltekort wordt het produceren van een broedsel wel eens overgeslagen. 
Tekenend is dat weinig jongen uitvliegen. Eén jong per nest komt vaak voor terwijl 
3 jongen normaal is. Tijdens afgelopen koude winters zijn meerdere malen dode 
muskusratten en postduiven verstrekt aan de overwinterende Buizerds (grafiek 7). 
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Grafiek 7. Aantal territoria Buizerds 

Het heimelijke gedrag van de Sperwer maakt het inventariseren van deze soort 
lastig. Om aan de eisen voor toekenning van een territorium volgens de SOVON 
criteria te voldoen zijn vaak meerdere bezoeken noodzakelijk. Een Sperwer 
waarnemen met territoriumindicerend of nestindicerend gedrag kan wel enige tijd 
in beslag nemen. De landelijke populatie is ten opzichte van 1990 bijna gehalveerd. 

De eerste maal dat een broedgeval van een Wespendief werd vastgesteld in het 
onderzoeksgebied moet rond 1988 zijn geweest. Deze schaars voorkomende soort 
broedde in 1998, 2002 en 2009 in het onderzoeksgebied. Op 22 mei 1998 werd per 
toeval een bezet nest ontdekt in het Pissemmerbos. Op 2 juli werd om onbekende 
reden het nest verlaten. Bij nestcontrole op 10 juli werd een leeg nest aangetroffen. 
Op 8 juli van het zelfde jaar werd in het IJzerenbos een Wespendief ontdekt op een 
oud kraaiennest. Ook hier ging het mis. Het vrouwtje werd op 21 juli voor het 
laatst op het nest gezien. Bij nestcontrole werd ook hier een leeg nest aangetroffen. 
In 2002 en 2009 geen nestvondst maar wel voldoende criteria om broedzekerheid 
vast te stellen. Door zijn grote actieradius van 5-10 km rond zijn nestplaats is het 
nest van een Wespendief buitengewoon lastig te vinden. 

Dit jaar broedde een paartje Boomvalken in een hoge populier bij de Rode Beek in 
't Hout. De broedlocatie werd ontdekt doordat luidruchtige nestjongen en hun 
ouders de aandacht trokken. Het laatste broedgeval van de Boomvalk was in 2004 
in het IJzerenbos (Assendonk) waar op een oud kraaiennest werd gebroed.  

De Torenvalk broedt in het onderzoeksgebied alleen nog in nestkasten. De winters 
van afgelopen jaren met langdurige sneeuw hebben de Torenvalken ternauwernood 
overleefd. In 2010 ontbreekt voor het eerst de Torenvalk op de jaarlijkse 
broedvogellijst. 

Het bijzondere soorten project telt landelijke 221 voornamelijk schaarse soorten 
broedvogels. Over de gehele onderzoeksperiode hebben 25 van deze schaarse 
soorten broedvogels in het IJzerenbos en 't Hout gebroed. Van deze 25 soorten zijn 
slechts 8 soorten jaarlijks als broedvogel aanwezig met minimaal 28 en maximaal 
53 territoria (tabel 3).  
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Tabel 3. Jaarlijks als broedvogel aanwezig 

Tabel 4. Jaaroverzicht aantal territoria facultatieve bijzondere soorten 

Het facultatieve bijzondere soorten project telt landelijk 31 soorten. Van deze zijn 
Grasmus, Boomklever, Groenling en Kneu vanwege hun talrijkheid en of het 
verspreide voorkomen in het onderzoeksgebied niet geïnventariseerd. De 
uilensoorten zijn niet systematisch jaarlijks geïnventariseerd. 

Terugblik op enkele facultatieve bijzondere soorten 
De Kerkuil broedde veelal in nestkasten op enkele locaties in schuren bij 
boerenbedrijven en opslagplaatsen. Ook zijn broedgevallen bekend op zolders van 
afgelegen woonhuizen in het agrarisch gebied en zelfs in de schoorsteen van de 
kerk van Mariaveld te Susteren, waardoor de verwarmingsinstallatie haperde. 
Enkele vooral jonge dieren vonden de dood in het verkeer. Ook vielen er 
treinslachtoffers onder de Kerkuilen omdat deze jagen in de muizenrijke bermen 
langs het spoor in 't Hout. Bijzonder was de geringde Kerkuil (4077107) van 
Hoeve het IJzerenbos. Deze vogel zorgde hier enkele jaren voor nakomelingen 
(dood 01-06-2001). De vogel was geringd als nestjong in juli 1996 in Oldenstadt 
(Lüneburger Heide Duitsland) op 386 km van Susteren. Deze afstand is wel héél 
bijzonder voor een Kerkuil. 
  

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                 
Havik 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
Sperwer 2 2 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 
Buizerd 6 8 9 11 8 8 7 5 4 6 4 5 6 2 1 5 
Groene Specht 2 4 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 5 
Kleine Bonte Specht 5 3 2 3 2 1 2 4 3 4 2 3 7 9 8 12 
Nachtegaal 9 9 15 12 8 5 7 5 5 10 10 14 16 10 8 16 
Wielewaal 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 1 4 4 2 2 
Geelgors 3 7 11 16 8 4 7 4 6 4 5 7 7 5 4 10 
Aantal territoria 31 36 47 53 37 28 30 28 28 36 31 37 47 38 31 53 

               
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
                 
Kievit    1   1 2        2 
Zomertortel 5 2 10 11 5 2 3 1 1 2 2 2 2 4 4 1 
Kerkuil 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2       
Steenuil 1    2   1  1       
Bosuil 4 4 3 5 3  2        1  
Ransuil  1     1  1 2       
Veldleeuwerik  1 1 1  1 1 1 1 1       
Gekr. Roodstaart  1               
Grote Lijster   6 8 4 4 3 6 4 4 3 2 8 ? 3 3 
Goudvink 1 1   1  2    1    3 1 
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De Zomertortel laat in het onderzoeksgebied een duidelijke achteruitgang zien ten 
opzichte van einde negentiger jaren (grafiek 8). In Zuid-Limburg is een afname 
vastgesteld van 90% in de periode 1970-1998. Vermoedelijk heeft de achteruitgang 
mede te maken met vermindering aan voedselaanbod. Te denken valt aan de 
vervanging van granen door maïs en de toegenomen schaarste aan onkruiden. 

Grafiek 8. Aantal territoria Zomertortels  

 
 
Kolonievogels  
In 1997 en 1998 hebben voor het laatst Roeken gebroed in het onderzoeksgebied. 
De kolonie telde 23 nesten en had zich gevestigd in een populierenperceel bij de 
Voorste Parallelweg in 't Hout. De populieren zijn in de winter van 1998 gekapt. 

Bij de aanvang van het onderzoek in 1996 was de Huiszwaluw bijna uit het 
straatbeeld verdwenen. In dat jaar restten nog zeven bezette nesten in de oude 
dorpskern van Susteren. Tot het jaar 2000 lag het aantal bezette nesten bedroevend 
laag, daarna volgde een lichte toename met als hoogtepunt 66 bezette nesten in 
2006. Ook de daarop volgende jaren waren succesvol. De nieuwbouwhuizen in de 
Mehre met witte overstekende dakgoten hebben aan dit mooie aantal zeker 
bijgedragen. Voor de aanvang van het broedseizoen in 2011 ging een extreem 
droge langdurige periode vooraf. 
Bijna alle oude nesten in de 
Mehre zijn afgevallen of 
verwijderd. De sterke 
achteruitgang in 2011 heeft 
mogelijk te maken met het tekort 
aan oude nesten en het ontbreken 
van geschikt nestmateriaal in het 
begin van het broedseizoen 
(grafiek 9). 
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Grafiek 9. Huiszwaluwen  

 

Tot slot 
Het SOVON broedvogelonderzoek over de periode van 1996-2011 laat diverse 
aantalsontwikkelingen zien: 
- Sommige soorten lijken een stabiele populatie te hebben (Groene Specht, Grote 

Lijster, Havik, Sperwer en Torenvalk, anderen nemen af (Buizerd en 
Zomertortel) of nemen toe (Kleine Bonte Specht en Middelste Bonte Specht).  

- Enkele verre afstandstrekkers broedden slechts incidenteel in het gebied 
(Boomvalk en Wespendief).  

- Een enkele soort heeft het gebied verlaten en heeft gekozen voor nabij gelegen 
woonkernen (Turkse Tortel). 

- Een aantal soorten zijn verdwenen (Appelvink, Gekraagde Roodstaart, 
Knobbelzwaan, Patrijs en Veldleeuwerik) maar er zijn ook nieuwkomers 
(Middelste Bonte Specht en Putter).  

Het verdwijnen van enkele soorten is mogelijk toe te schrijven aan te kleine 
populaties, intensief gebruik van bouw- en grasland, gewaskeuzen en biotoop 
veranderingen. 
De komst van enkele nieuwe broedvogelsoorten zijn niet afhankelijk geweest van 
veranderingen in het onderzoeksgebied, maar zijn ontstaan door een influx van 
buiten de provinciegrenzen of door uitbreiding van hun verspreidingsgebied.  
Lang niet alle aantalsontwikkelingen zijn verklaarbaar. Een verklaring moet op een 
ander vlak worden gezocht (omstandigheden in overwinteringsgebieden en 
intensieve jacht). 
De rigoureuze populierenkap van de afgelopen jaren en het hierdoor verdwijnen 
van vele dode nestbomen, omgevallen rottende bomen en soortenrijke kruidlaag, 
leidt tot langdurige schade aan de broedvogelpopulaties. Een groot areaal 
productiebos van een halve eeuw oud is in enkele jaren tijd verdwenen. Is dit wel 
echt nodig geweest? Waarom deze rigoureuze methode? Zijn de voordelen écht 
groter dan de nadelen? Hoelang gaat het nog duren voor weer dikke volwassen 
oude loofbomen nestgelegenheid bieden aan holenbroeders en stamfoerageerders 
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die oud bos prefereren? Oud bos brengt diversiteit in vogelsoorten en wie wil dat 
niet? Hoe langer in het bos niet wordt gewerkt en geen veranderingen plaats 
vinden, hoe natuurlijker het wordt. 
Om niet in mineur te eindigen, mogelijk gaat het onnatuurlijke bos (bos met 
populierenopstanden) dat is verdwenen plaats maken voor natuurlijk bos met 
duurzame boomsoorten als eik en beuk. De verre toekomst zal het uitwijzen.  
 
Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl 

Literatuur:  
- Broedvogelonderzoek IJzerenbos en 't Hout 1996-2001   
- Avifauna van Limburg 
- Handbuch der Vögel Mitteleuropas 
- Handleiding SOVON broedvogelonderzoek 
- Atlas van de Nederlandse Broedvogels 
- Kwaliteitstoets IJzerenbos en 't Hout Natuurmonumenten 
- Tijdschrift Limburgse Vogels 
- Tijdschrift SOVON Vogelbalans 
- Tijdschrift SOVON Landelijk Overzicht 
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Volksverhaole 
 
 

Symboliek van Vogels 
Annie Schreuders –Derks  

Adelaar: Symbool van kracht, de hemelbestormende 
macht en weerbaarheid. Verhevenheid, een hoge 
vlucht. 't Wordt veel gebruikt in wapenemblemen. Als 
negatieve eigenschap wordt hem hoogmoed 
toebedeeld. Ook symbool van Christus. Nationaal 
symbool van Amerika. Adelaar dubbelkoppig: 
koning- en keizerschap. 

Duif: Een lang, saai en ordelijk leven. Symbool van de 
Heilige Geest, gezuiverde ziel (Maria boodschap), 

boodschapper, genegenheid, goedheid, liefde, kuisheid, oprechtheid, 
huwelijkstrouw, nederigheid, eenvoud, zachtmoedigheid, verzoening (ark van 
Noach), vrede en barmhartigheid. Anderzijds wordt het gekoer in verband gebracht 
met sexualiteit en geboorte (huwelijksduif).  Zeven duiven: De zeven gaven van 
de Heilige Geest. Twaalf duiven: twaalf apostelen. Duiven met hart: postillon 
d’amour. 

Eend: Deugdzaamheid, geluk, schoonheid en huwelijkstrouw. Wordt in China in 
verband gebracht met erotiek en homoseksualiteit. De mandarijneend leeft 
paarsgewijs en staat symbool voor een goed huwelijk. In Gallië was de eend een 
heilig dier van een bepaalde stam. Oud jachtmotief. 

Ekster: Wordt gezien als babbelzieke dief. In China is 't een aankondiger van goed 
nieuws. Afbeeldingen met twaalf eksters betekenden even veel goede wensen. 

Feniks: Heeft de gedaante van een reiger. Hij 
symboliseert onsterfelijkheid en opstanding. 

Gans: Gelovigheid, liefde, huwelijkstrouw, 
waakzaamheid, vrijheid en ambitie, zon en weldadigheid. 
Wordt ook gezien als dom en net als eenden symboliseren 
ze babbelziekte.  Bemiddelaar tussen hemel en aarde 
(levensloopbegeleider). 
Zonnesymbool. Het offeren van ganzen tijdens de 
winterzonnewende symboliseerde de terugkeer van de 
zon. Vanwege de trek van de seizoenen lente en herfst.  

Gier: Vraatzucht, ouderdom (de oude God Saturnus 
gebruikte een gier om op te rijden), soms beschermende geesten. In het oude Perzië 
speelden de gieren een rol bij het schoonmaken van dode lichamen om de 
wedergeboorte te bespoedigen. 
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Goudvink: Christelijke ziel of geest. Wordt vaak in de hand van Christus 
afgebeeld. 

Griffioen: Fabeldier, macht en heerschap. In de wapenkunde denkbeeldig dier, 
half arend en half leeuw. 

Haan: Is een zonnedier, omdat hij het aanbreken van de dag aankondigt.  De haan 
staat voor: betrouwbaarheid, boetvaardigheid, gebed, moed, mannelijkheid, 
onreinheid, ontucht, toorn, stilte, vreugde, verstand, vrees voor de zonde, 
vooruitzien, vrijgevigheid, waakzaamheid.  De haan is een van de eerste vogels die 
als symbool gebruikt werd. Er werden verschillende betekenissen aan toegekend.  
In de oudheid was de haan het zonnedier gewijd aan de zonnegod Apollo.  
De waakzaamheid maakte hem al vroeg tot attribuut van Athene en Demeter. 
Zijn strijdbaarheid brengt hem in gezelschap van Ares ( Mars) en van Asclepius die 
de ziekte bestrijdt (esculaap). 
Symbool van Christus. Men vindt er voorbeelden van in de catacomben. De stem 
van Christus die de doden uit hun slaap wekt om ten oordeel te verschijnen. Tevens 
de gewijde voorbode van het licht, die de duivelen en alle machten van de 
duisternis verjaagt. Vaak wordt hij ook met het lijden van Christus voorgesteld. 
Rode kam wordt in verband gebracht met zonsondergang en herfst. 
In onze streken wordt hij vooral beschouwd als het zinnebeeld van waakzaamheid. 
Om zijn vuurrode kam is hij het symbool van vuur en zon (verg. Rode haan, 
brand). Rode haan weert vuur, witte haan weert boze geesten.  In de symbolen van 
de tien geboden staat de haan voor het zesde gebod: onkuisheid. 
Op miniaturen wordt de toorn allegorisch 
voorgesteld als een vrouw, rijdend op een 
everzwijn, een haan als attribuut in de hand 
dragend.  
Verschijnt de haan met Petrus, dan betekent dat 
waakzaamheid en berouw. Daarom ontmoet 
men hem dikwijls als versieringsmotief aan 
biechtstoelen.  
Volgens Prudentius (410) is de haan het beeld 
van de wereldrechter. Zijn gekraai in de vroege 
morgen, kort voor het licht aan de kimme 
verschijnt, herinnert ons aan de stem van de 
allerhoogste rechter.  
Beda (Engelse Benedictijn kerkleraar 673-735) 
zegt:  “De haan verzinnebeeldt de zielen der 
rechtvaardigen, die wachten naar de dageraad, 
na de duisternissen van de wereldnacht.” De haan wordt beschouwd als het beeld 
van de getrouwe geloofspredikers, die het ware licht verkondigen (aankondiger 
dageraad). Tevens oproep tot ochtendgebed. Bij het kraaien van de haan 
verdwijnen de ‘s nachts rondwarende geesten. Men mag aannemen dat deze 
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symboliek ook de aanleiding vormde om de spitsen van kerktorens te bekronen met 
een windwijzer in de vorm van een haan. Hij staat er als verdediger van zijn Kerk 
en keert steeds zijn gelaat naar de aanstormende winden, die de boze machten 
verbeelden. 
Zoals de weerhaan zich steeds tegen de wind inkeert, zo keert de prediker zich 
tegen oproerigen  en weerspannigen en tegen de vijanden van de kerk. 
Het gebruik van hanen op de toren te plaatsen is zeer oud. De kathedraal van 
Brescia bezat er al een in de negende eeuw, in de tiende eeuw spreekt de Engelse 
dichter Wolstan over de haan op de torenspits van de kathedraal van Winchester, 
de haan van de toren van Coutances werd in 1091 door de bliksem getroffen.    
In de ME maakte zijn voortdurende bereidheid tot paren hem tot mannelijk 
symbool. Belichaming van wellust. Het eten van een hanenscrotum zou erotiserend 
werken en tot de geboorte van een jongen leiden. De aanwezigheid van een haan 
zou de bevalling verlichten. 
De H.H. Dominicus van Calzada, Edigna van Puch, Landricus van Soignies, 
Mathilda van Duitsland, Mercurius, Odilia van Odiliënberg, Petrus, Valentinus van 
Rome, Valentinus van Terni en Vitus van Lucania worden met een haan afgebeeld.  

Hen: Oerbeeld van bedrijvige moederlijkheid (kloek). Soms barmhartigheid. 

Ibis: De ibis was in Egypte de aardse manifestatie van de god van de wijsheid. 
Verpersoonlijking van de maangod, heer van schrijvers en occulte kennis. Bij de 
joden gold de ibis als een onrein dier. De ibis voedt zijn jongen met dode vis en 
met slangen en dus symbolisch met "zonden". 

IJsvogel: Trouw en rust, gratie, adel en huwelijkstrouw. Van ijsvogels dacht men 
dat zij hun nest midden in de zee hadden. De god van de wind zorgde om de zeven 
jaar voor windstilte zodat zijn dochter in rust haar eieren kon uitbroeden. 

Kalkoen: mannelijke en vrouwelijke potentie. (Noord Amerika)  

Koekoek: Jaloezie, opportunisme. Ook gunstig: het horen van de roep van de 
koekoek brengt rijkdom en geluk. Voor extra veel geluk: bij herhaalde 
koekoeksroep met geldstukken rammelen.   

Kraai: Voorspellend dier. Oorlog, eenzaamheid, kwaad, ongeluk. Het Latijnse 
woord “cras”  betekent morgen. Daarvandaan symbool van hoop. “Morgen wordt 
het beter.” 

Kraanvogel: Lang leven, trouw, eer, voorspoed, wijsheid, waakzaamheid. 
Boodschapper Gods, een werktuig van de goddelijke wil. Hij is een onvermoeibare 
vlieger en werd als amulet gebruikt tegen uitputting. Zijn trek die de lente 
aankondigde, maakte hem tot symbool van vernieuwing (verrijzenis van Christus). 
De kraanvogel kan slangen verdelgen (en dus 't kwaad). De naar de zon opstijgende 
kraanvogel staat voor de wens om maatschappelijk carrière te maken. De witte 
kraanvogel staat als symbool van de hoogste rang. Met opgeheven kop naar de zon. 
Ook een voorstelling die de trouw aan de keizer uitbeeldt. 
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Kwartel: Warmte, hartstocht, moed, gebaseerd op zijn kleur. Soms in verband 
gebracht met hekserij omdat hij ’s nachts te horen is. Maar in het algemeen gunstig.  

Mus: bedrijvig, vrolijk, en zich snel voortplantend vogeltje. Wordt gegeten als 
potentieverhogend middel (China). In de westerse kunst staat een vrouw met een 
mus voor een lichtekooi.  

Nachtegaal: Schone zang. Nachtegalen zouden hun nestjongen al heel vroeg leren 
zingen. Daarom staan zij als goede opvoeders symbool voor pedagogische 
capaciteiten. 

Ooievaar: Ouderliefde, geluksbrenger, opstanding, 
vroomheid, waakzaamheid, zuiverheid, komen en 
gaan.  De bijbel duidt steltdieren aan als onreine 
vogels, maar hij wordt ook gezien als gelukssymbool, 
omdat hij slangen verdelgt. Door zijn bedachtzame en 
waardige houding is hij ook het symbool voor 
meditatie. In het Grieks werd de wet die kinderen 
verplichtte om voor hun hulpbehoevende ouders te 
zorgen “Pelargonia” genoemd, naar het Griekse 
woord voor ooievaar: pelargòs.  
In de Middeleeuwen stond de grote, witte vogel 
symbolisch voor het vierde gebod: eert uw vader en 
uw moeder. Talrijk zijn de verhalen van ooievaars die 
er niet over peinzen hun kroost in de steek te laten.  
Als de ooievaar in het land is, is ook de tijd van leven en groei begonnen. Waar hij 
zetelt, woont geluk. Als twee ooievaars op hun nest zitten, verklaren ze elkaar hun 
"liefde" met spectaculair snavelgeklepper. Ooievaars blijven hun hele leven trouw 
aan hun partner.  
In het huis met een ooievaarsnest op zijn dak zal nooit een vrouw in het kraambed 
sterven, is het huiselijk geluk verzekerd en zal men nooit getroffen worden door 
veeziekten, natuurrampen of onweerschade. Naar zo een huis keert de ooievaar 
ieder jaar met veel plezier terug. 
Men beschouwde het zelfs als vergrijp een ooievaarsnest kapot of onbruikbaar te 
maken. Het woord ooievaar betekent op zichzelf al “geluksbrenger “ ooievaar is 
afgeleid van “ode” of “ood” wat geluk of rijkdom betekent  (kleinood). 
Ofschoon de symbolische betekenis van de ooievaar al veel ouder is, is het sinds de 
achttiende eeuw mogelijk de ooievaar te lokken als kindjesbezorger. Nieuwsgierige 
kinderen worden afgescheept met het verhaal van de ooievaar die hun kleine 
broertje of zusje is komen brengen.  
De Germanen noemden de ooievaar Eidebar, de boodschapper van het leven en van 
de god Donar. Als de god daar bevel toe gaf, viste het dier net zoals hij de blote 
kikkertjes vangt een baby uit het water en bracht het naar de plaats van 
bestemming. Daarom staat een ooievaar altijd langs de waterkant.  
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Het water van de levensbron komen we gesymboliseerd in de katholieke kerk in de 
doopvont tegen. In de steen hiervan werd vroeger vaak een ooievaar 
gebeeldhouwd. 
De ooievaar is gek op zoetigheid. Suiker is door alle tijden gezien als een 
weeldeartikel. Om mooie kindjes te krijgen moest men dus suiker op de 
vensterbank strooien. Hoe meer suiker, hoe mooier het kindje!  
Hoe gemakkelijk ook, de “methode ooievaar” als kindjesbezorger had één groot 
nadeel: de vogel zou met zijn onhandige snavel de moeder in het been bijten, die 
dan verplicht negen dagen rust moest nemen. Kinderen mochten bij een kraambe-
zoek wel eens onder de dekens kijken naar de doek om het been van de kraam-
vrouw waar de vermeende ooievaarsbeet zich bevond. 

Papegaai: Babbelzucht, napraterij, welsprekendheid. Trouw en schittering, bonte 
veren, domme praat. In de oudheid was de papegaai al bekend en werd als 
taalnabootser beschermd. Voor Kallimachos (300-240 v. C.) was hij al het symbool 
van de geesteloos babbelende redenaar.  
Uitgebeiteld in steen of hout van preek- en spreekgestoelte is de papegaai een 
symbool van welsprekendheid, of naar ieders keuze, het sprekende bewijs van  
nietszeggende woordenstromen. Dikwijls afgebeeld op preekstoel uit periode der 
barok.  
Op afbeeldingen van het paradijs komt de papegaai ook wel voor omdat men 
aannam dat de vogel de naam van Eva had leren uitspreken. De omkering daarvan: 
“Ave” is de groet aan Maria, de van zonde bevrijdende pendant van de oermoeder 
Eva. (Bij Albrecht Dürer staat naast Adam een papegaai). 
In China is de papegaai het symbool van een beminnelijk  babbelend meisje van 
lichte zeden, maar ook het attribuut van een milde godin. 
Een papegaaisnavel gold als amulet tegen koorts en demonen. 
In Sittard komt met vastelaovend de vastelaovesgezét uit: “de Pappegey”. Dingen, 
personen en zaken worden op de korrel genomen. Sinds de oprichting van de 
Marotte 1881/1882 is deze carnavalskrant onafgebroken uitgekomen.  

Pauw: Schoonheid, waardigheid, weelde. In volle tooi: hoogmoed, overvloed, trots 
en ijdelheid. Ook ridderlijkheid, onsterfelijkheid, dood en eeuwigheid. Dier van de 
godin Juno die zich o.a. inzette voor het instituut huwelijk. Daardoor: eendracht 
binnen het huwelijk.  Door het eten van pauwenvlees zou men onsterfelijkheid 
verwerven. Het vlees van de pauw zou niet kunnen bederven (Symbool voor 
Christus in het graf) Nog in de Middeleeuwen geloofde men hierin. Het verliezen 
van de veren en het weer aangroeien in de lente: vernieuwing en wederopstanding. 
In de oosterse landen is de pauw een koninklijk symbool (pauwentroon Perzië). In 
Nederland is de pauw kenmerkend voor de stad Hoorn en omgeving. Als een pauw 
staat te pronken en hij kijkt dan naar zijn poten, zal hij boos krijsen want die lelijke 
poten passen niet bij de rest van zijn prachtige uiterlijk! Bovendien kan hij tot een 
voorwerp van spot worden, want als hij zijn staart opricht, ontbloot hij zijn 
achterste. 
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Pelikaan: dood en wederopstanding. Wekt zijn 
jongen tot leven door ze met bloed te 
besprenkelen. Vaak afgebeeld op preekstoelen. 
Ook op merklappen. Het verhaal, als zou de 
pelikaan het vermogen bezitten met zijn bloed zijn 
jongen tot leven te wekken, komt al in de 
Physiologus voor, maar is waarschijnlijk veel 
ouder. Christelijke lampen uit de 3de eeuw uit 
Carthago zijn versierd met de beeltenis van de 
pelikaan. Hij voedt zijn jongen niet met zijn bloed, 

maar hij besproeit hen ermee. Zodoende is hij het symbool van de lijdende Christus 
die aan het kruis zijn bloed vergiet voor de mensheid. De bekende strofe van Sint 
Thomas van Aquino´s sacramentshymne Adoro te luidt: 

Liefderijke pelikaan, heer Jezus 
Zuiver mij onzuivere door uw bloed 
Waarvan één enkel droppel vermag schoon te wassen 
Heel de wereld van al haar misdaden 

Daarom brengt men dikwijls de pelikaan met zijn jongen aan boven de kruistitel. 
De pelikaan opent steeds zijn rechterborst, zoals ook Christus de zijdewond in de 
rechterborst draagt.  

Raaf: Kou en duisternis, dood, verlies, oorlog. Beeld van de verstokte zondaar die 
zijn bekering steeds maar weer opnieuw uitstelt. Een vogel die doorgaans een 
kwade roep heeft vanwege zijn naam als indiscrete babbelaar. Wel wordt hij 
gewaardeerd om zijn schranderheid. Hij werd uit de ark van Noach losgelaten en 
bleef heen en weer vliegen tot het water na de zondvloed weer was weggezakt. Zijn 
glanzend verenkleed suggereert een relatie met de zon. Soms gids die voor slecht 
weer waarschuwt. 

Reiger: Nieuwsgierigheid. Gunstig voorteken. Symbool van het doorstaan van de 
stormen des levens. 

Specht: Bescherming (nestelt in holle boomstammen), profetisch. Zijn roffel 
waarschuwt voor storm of bliksem. 

Struisvogel: Gerechtigheid, rechtvaardigheid. De gelijke lengte van de veren zou 
staan voor gelijke rechten voor iedereen. Harten van doden worden tegen 
struisvogelveren afgewogen om de zwaarte van hun zonden te bepalen.  
Het verhaal dat de struisvogel bij gevaar de kop in 't zand steekt om niet gezien te 
worden, maakt het dier tot symbool van traagheid en het niet willen zien van 
belangrijke zaken. Anderzijds: bescherming tegen bedreigende zaken.  
Alles wat hij vindt, dient hem als voedsel. Hij legt eieren en broedt ze niet uit, maar 
gaat ertegenover zitten en kijkt ze scherp met de ogen aan. Daarmee geeft het dier 
het nut van gebed aan. 
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Uil en kat zijn beiden symbolen van nacht, duisternis en dood.  
De uil: Hoewel tegenwoordig vaak embleem van wijsheid en 
eruditie die hij vanuit het klassieke Griekenland meekreeg, 
heeft de uil vaak een sinistere en zelfs angstaanjagende 
symboliek. Het doodstille jagen in de nacht, de lugubere 
schreeuw en de starende ogen brengen hem in verband met 
dood en occulte krachten. 
De uil is o.a. het symbool van de synagoge en het Jodendom. 
De vogel die het licht niet verdragen kan en juist in het licht 
niet ziet. Hij wordt daarom door andere vogels bespot en 
vervolgd.   
In veel tradities komt hij voor als nachtwaker, nacht en slaap, blindheid en 
ongeloof.  
De kat: is ook het dier gewijd aan Freya of Frigg, de godin van liefde en huwelijk. 
Later Holda genoemd. De kat staat voor de maan, met haar beschermende kracht, 
vreugde en vruchtbaarheid. Zij wordt vooral gekenmerkt door de verborgen 

mysteries en de schoonheid van de vrouw. 
Omdat katten zo goed voor zichzelf kunnen zorgen, waren 
zij in het oude Rome emblemen van vrijheid. In het westen 
staat zij vaak voor satan, hekserij, wellust en duisternis. 
Als het op de bruiloftsdag mooi weer is, zegt men in 
Limburg:  
“ De broed haet de kat good gekäörd” (De bruid heeft de 
kat goed geaaid) 
Op volksprenten en gevelstenen komen kat en uil vaak 

samen voor. 
Bij de “Trap des levens”, de op- en nedergang van de mens, een heel bekende 
volksprent, staat aan een kant de uil die een muis in zijn bek heeft. De kat aan de 
andere kant. Deze zegt:  

“O uil gij doet mij onregt, 
Het muisje was mij toegezegd.” 

Maar de kat krijgt als antwoord: 
“Ja kat, dat heb ik wel geweten, 
Het ongegunde brood, 
Wordt meest gegeten.”  

Valk, Havik: Koninklijk gezag, idealisme, geest, licht, vrijheid. Net als de adelaar 
zon en overwinning. Valk met kapje: hoop op licht en vrijheid.  Witte valk: 
Tomeloze ambitie ( Anna Boleyn). Agressieve havik: voorstander van oorlog. 
Tegenstelling tot de duif voor vrede. 

Vlinder: Wederopstanding. Symbool van gedaanteverandering, schoonheid en 
huwelijksgeluk maar ook van de vergankelijkheid van de vreugde. 

Winterkoning: puur geluk. 
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Zwaan: Nobele zuiverheid, 
romantiek, schoonheid, tragische 
hartstocht, vrijheidslievend, 
trouw, vrouwelijke zachtheid, 
schoonheid, gratie (zwanenmeer). 
Licht, goede dood, liefde. Het dier 
der minne dat Venus en Amor 
vergezelt (Vondel). Symbool van 
“ den suyveren handel en wandel” 
(Poirters). Omdat haar gevederte 
de vochtigheid van het water 
waarin zij rondzwemt, niet 
opneemt. Om haar zwanenzang is 
zij ook het symbool van een goede 
dood. Een stel zwanen verbonden 
door een gouden ketting trok de 
Keltische zonnewagen. De 
Lutherse kerk voert als symbool 
de zwaan.  

Zwaluw Snelheid en durf. Voorjaarsbode. De zwaluw is een geluksvogel, waar de 
zwaluw zich nestelt is er zegen, waar hun nest is, zal nooit de bliksem inslaan. De 
zwaluw weet of een huis zal blijven bestaan, zo niet, dan maakt hij er zijn nest niet. 
Aan kinderen werd verteld dat zwaluweieren giftig zijn, zodat ze er af zouden 
blijven. 
De zwaluw wordt ook wel Mariavogel genoemd, zij komen in de Mariamaand mei 
en vertrekken met Maria-Geboorte op 8 september. "Aan onze lieve vrouw 
geboort, gaan de zwaluwen voort."  
Tegen stuipen hing men zwaluwnesten in de wieg.  
De zwaluw koestert hoop. Zwaluwen staan tevens bekend om het feit dat ze altijd 
bij hun eerst gekozen partner blijven. De drager van een zwaluwbroche of  
zwaluwtatoeage zou niet verdwalen omdat zwaluwen altijd naar huis terugkeren, 
dit in verband met hun partner. Zeelui hadden vaak een zwaluwtatoeage. Het 
verhaal gaat dat als een zeeman verdrinkt, er twee zwaluwen zullen komen die zijn 
ziel uit het water zullen halen en naar huis brengen naar zijn partner. 

Uitsmijter: De vogelkooi is het symbool van het menselijk lichaam met de 
opgesloten ziel.  In de zestiende eeuw kreeg de vogelkooi een erotische betekenis: 
het vrouwenlichaam waaruit de maagdelijkheid kan ontsnappen.  
“Kooien”, in onze streken ook “vogelen” betekent vrijen, (lichtekooi). 
De vogelkooi werd gebruikt als uithangteken voor bordelen!  
Bovendien brengt de gevangenschap van de liefde grote vreugde met zich mee.  
Papegaai of vogel in kooi: zoete slavernij der liefde. 
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Cultuur 
 
 

Inleiding bij overhandiging eerste boekje Annie Schreuders-Derks 
Evert Zits 

Dames en Hieëre, in 1976 besjtóng Veldeke, de vereniging die zich inzèt veur de 
insjtandjhouding van de Limburgse dialekte, vieftig jaor. Bie gelaeg van det gouwe 
jubileum wórd ’t book “Mosalect” oetgegaeve: ein bloomlaezing van de Limburgse 
dialekliteratuur mit biedrage van plaatse oet alle deile van de provincie.  
Tevergaefs zeuk me in dit book (veerhónderdzestieën bladzij!) nao ein biedrage in 
’t Zösters dialek. Jaomergenóg hauwe weer doe op dit gebied niks te beje. Dao 
loog niks oppe plank! 
Mer ’t mót gezag, weer höbbe daonao daen achtersjtandj royaal ingehaold. En det 
höbbe weer te danke aan de Vereninging van Natuurvrienden. Dees vereniging , 
die zich in ’t begin allein mer op de natuur richde, ging zich in 1978 ouch 
interessere veur de plaatselikke historie, folklore en … ’t Zösters dialek! Det kreeg 
veural vórm door de oetgave van ein tiedsjrif mit d’n toepasselikke naam 
Heemklank. Mit name ’t dialek wórd ein dankbaar óngerwerp! 
Want in Zöstere bleek genóg ónbekend sjrieftalent te besjtaon! Sjtilkesaan versjene 
in d’n Heemklank verhaole en gedichte ‘in ’t plat’.  In de loup van de jaore is 
menigein in de pen geklauterd óm te sjrieve in ós eige moderstaal. 
Emes dae dao ummer ein prominente rol in gesjpeeld haet is,  zónger angere tekort 
te doon,  Annie Schreuders-Derks, veur ós geweuën Annie. 
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Saer de tachtiger jaore pós noe toe, haet ’t regelmaotig in d’n Heemklank 
gepubliceerd: verhaole, gedichte, versjes en leedjestekste. Mer ouch artikele euver 
allerhandj óngerwerpe wobie de Limburgse volkscultuur ein dankbaar gegaeve is 
en in ’t bezunjer de vreugere volksdevoties, euver geluif en óngeluif. 
Dao haet Annie neet allein in d’n Heemklank mer ouch in anger tiedsjrifte väöl 
euver gepubliceerd. ’t Haet d’r zelfs ein book euver gesjreve, getiteld “Uit Anna’s 
Santenkraam”, det in 1992 wórd oetgegaeve door de Stichting Charles Beltjens. Dit 
interessant book, sjoan geïllustreerd door Huib Heijnen, geuf ein riek euverzich 
van allerhandj volksgebroeke róndj heilige en heiligeverieëring. ’t Wèt dao zoaväöl 
van aaf det m’n Annie zou kónne typere es “ein wanjelende heilige-encyclopedie”. 
Mer bie sjrieve allein is ’t neet gebleve. Naeve al zien publicaties haet ’t de 
Limburgse volkscultuur ouch ónger de aandach gebrach door ’t hauwte van 
laezinge door hieël Limburg. Daobie haet ’t de gaaf det ’t ein gebaore vertèlster is. 
Ouch door zien regelmaotig optraeje veur radio8 en TV is Annie Schreuders-Derks  
ein bekènde naam in ’t Limburgse gewore. 
Zien groate affectie veur de volkscultuur wis ’t neet allein te tuine in “woord en 
gesjrif” mer ouch door ’t verzamele van ein unieke collectie van veurwerpe en 
gegaeves van cultuurhistoriese aard. 
Annie ging sjtilaan oppe  professionele toer. En in 1995 sjtarde ’t mit ein eige 
volkskundig-educatief buro mit de naam “NostalNu”. Dit wórd oeteindelik d’n 
aanzèt tót ‘t óntsjtaon in 2007 van ‘t “Museum van de Vrouw” in ’t auwd raodhoes 
van Ech. ’t Wórd de kroan op zien werk! Mer det is ein sjoan verhaol op zich. 
Bie al die activiteite en prestaties is Annie troew veur d’n Heemklank blieve sjrieve 
en kónne weer al jaorelangk genete van zien sjrieftalent. Want sjrieve kan ‘t! 
Boeiend, mit fantasie, fiene humor en vläögskes nostalgie en … in zuver Zösters 
dialek! 
Es men al die jaorgeng van d’n Heemklank èns doorblajert, den sjtuit m’n 
versjtómp van ’t groat aantal van zien biedrage en de variatie aan óngerwerpe. Ich 
neum zoa mer get titels van mit name amusante verhaole: 
Adam en Eva – Sinterklaos – ’t Boerderieke – De tent – Doeve – Vastelaovend – Èngele – 
’t Waterpumpke – D’n ieëste Kippegaai – Heksetraditie en biegeluif – Moezenisse – Went 
’t in Zöstere kirmes is – Abraham en Sara – Repelsteeltje kan mich de buim in – Get ónger 
de sjólk – Wie Apolonia patrones van de vrouwebóndj is gewore – Euver Etiquette en 
aetcultuur. 

Twieë citaatjes: 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
Mer sóndes ‘ne wèk! 

’t Drènke lieërt de minsj ‘t ieës 
En daonao pas ‘t aete. 
Daoveur mót m’n oet dankbaarheid 
‘t drènke noats vergaete! 

                                                      
8 Op LOES (Lokale Omroep Echt-Susteren) verzörg Annie elke dónderdig van 9-10 ’t 
programma “Anna’s Santenkraam”. 
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Ouch zien eige hoeshauwe is dèkker ein dankbaar óngerwerp veur plezante 
verhaole mit titels es:  
Eine hoeselikke milieuramp – Zónger miene minsj woor d’r niks aan óm getrouwd te zeen 
– De mach van ein hoeskat – Mer good det ich aaf en toe mót sjtrieke – De sjoanmaaktied – 
Oetsjeie mit rouke – Oos verke. 

Mer Annie lieët ós neet allein van fiene humor genete in verhaole mer ouch in 
gedichte. 

Zilverpapier sjpare 
Veur vieftieën ómsjlaeg ein gans sjtök veur niks  
Dao moos men waal ieës väöl sjoklaad veur koupe 
Det sjtök veur niks höb ich dus noajts gehad 
't Is ummer weer sjus oet de handj geloupe 

Op jedere reep sjtóng boete det vermeldj 
Went 't lök óm hónderd wikkels te beware 
Krig men ein ganse doas vol pralinees 
Ich haw neet èns de mood óm die te sjpare 

Want hónderd repe! Jömmich det is väöl 
Det bleef eine druim veur in ein anger laeve 
Mer vieftieën ómsjlaeg woor te euverzeen  
't Zilver zou ich aan de zuster gaeve 

Zoa höb ich jaore lank flink mitgewirk  
Aan kerstening van euverzeese deile  
Toen dach ich nog det mit zilverpapier 
Men hieël väöl derdewereldleid koos heile   

Zoa oot ‘t thoesfront zich ein laeverkwaol 
Terwiel de paters door de rimboe trochte  
De negerkes wore daomit gebaat  
Went weer ós mer väöl dikke repe kochte 

Wie det sjus ging mit det zilverpepier  
Det höb ich eigelik toen noajts zoa good begrepe 
Waat negerkes dao nog mit kooste doon 
Went alles in hel bölkes woor geknepe. 

Den sjtóng 't maonje sjtöffig in de klas 
Oppe vinsterbank in ein kertónne doas 
Opèns woor op eine mörge alles weg  
"Nao Afrika" ich wórd dao oet neet loas. 

"Waat doon die negers toch mit det pepier?" 
Vroog ich de zuster, ich koos mich niks bedènke 
"Dao peesje paters zilvere centjes van, 
Dao koupe ze den aete veur en drènke." 
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Daen oetlègk zag mich ouch neet zoa erg väöl 
Mer ein zuster lug neet, haet altied geliek. 
"Went heidekiendjes zilvere centjes krege, 
Wórte die daovan den ouch katheliek?" 

"Neet ummer" zag de zuster, "mer soms waal, 
Men brungk die heidene neet mekkelik tót raeje 
Zilverpepier allein is neet genóg, 
Weer mótte veur die negerkes ouch baeje." 

Tót op eine daag 't sjpare wórd gesjtaak  
Van zilver kooste negers neet mieë laeve  
Ich zag 't neet, mer sjtil höb ich gedach: 
"Hawt geer ze den ouch mer sjóklaad gegaeve!"  

En den neet te vergaete De Heilige! Die zeen ‘m heilig! Ich höb ‘t al opgemerk: 
Annie haet get mit heilige. Jao, me zou kónne zègke ‘t laef in geur van heiligheid. 
’t Sjtuit mit heilige op en geit t’r mit nao bèd. Jao, dao oppe Passjtraot nómmer zès 
is ’t aldaag Allerheilige. 

Ich vraog mich waal èns aaf wie kump ’t toch aan daen heilige-tic? Zou ’t mesjiens 
kómme ómdet ’t in Zöstere gebaore en getaoge is? Zöstere, det veertieën 
plaatselikke heilige haet gehad en in vreuger jaore ‘het dorp der Heiligen’  wórd 
geneump en weer óm de zeve jaor waere toegesjpraoke mit ‘erfgenamen van de 
heiligen’. Zou ’t kómme det Annnie vief Heiligdómsvaarte achterein de rol van de 
heilige Amelberga haet gesjpeeld en det ’t jaorelangk geacteerd haet in de 
wagesjpelgroep ‘De Heilige’? ’t Blif ein vraog! 

In de loup van de jaore haet ’t euver allerhandj heilige gesjreve. Dèk euver heilige 
wo-ste nog noats van geheuërd höbs, zoa wie de heilige: 
Agapitus – Cajetaris – Cassdianus – Homobanus – Calesantius – Landelinus – 
Mummolinus – Perfectus – Poppo – Cuasimodo – Swidbertus – Trudbertus – Valerianus – 
Pantalion – Zozimus – Eulalia – Euphrasia – Maxima – Pelagia – Tryfonia – Wiborada en 
Sexburgis. 

En al die heilige zeen urges petroan van.  
Zoa höbs-te beveurbeeld eine petroanheilige veur: 
Huisnaaisters – ketelmakers – matrassenmakers – kruisboogschutters – limonadeverkopers 
– parapluiverkopers – melkmeisjes – langslapers – spekslagers – kanarievogelhouders – 
duivenmelkers – tappers – verliefden – wandelaars – zakkendragers (petroan: H. Nicolaas). 

En Annie kan dich ouch presies oet de deuk doon woveur des-te heilige kóns 
aanrope: Beveurbeeld went-ste las höbs van: 
Aambeie – bedplassen – krentebaard bij kinderen – schreeuwende kinderen – voor kleine 
kinderen als ze blauw worden – lopende zweren – onderlijfkwalen – nachtmerries – puisten 
– voor het onvrijwillig ontlopen van het water. 
Taege: ratten en nmuizen – roken – winden – vlooien – lamheid van varkens – 
winterhanden en voeten – zomersproeten – zweetvoeten. 
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Van al die heilige besjik Annie euver ein sjat aan gegaeves, die ’t verwirk in sjoan 
vertèlsels. Gein braaf maffe verhäölkes, mer gesjreve op ein sjpeelse meneer, mit 
lichte ironie en fiene humor. 
Veurluipig kènt ’t nog waal veuroet. In de tieënde ieëw goof ’t al 
viefentwintjigdoezend heilige en de veurige paus haet ters weer veerhónderd 
aangeleverd!. 

Ich höb ’t al opgemerk, Annie haet get sjpeels, get plezants in zien wieze van 
sjrieve. Mer ouch ’t serieuze is ‘m vertroewd. ’t Sjreef sjtömmige verhaole es: 
“Wie d’n tied vergeit”. Ich laes ’n klein fragment. 

Es kèndj prakkezeerde ich mich kepot euver 't feit det ein sekonde ein sekonde is 
en  den veur ummer verbie en weg. 
Ein ougenblik is mer eine kieër dao en den noajts mieë; 't Zak weg in zoa get 
ingewikkelds waat tied hèt. 
Opèns haw ich ein bekans euverdreve belangsjtèlling veur de klokke van de mam. 
Zie haw ze allemaol eine naam gegaeve: "Jans" de pendule, "Mina" de Schwarts-
walder klok in de gank en "Annemie", de groate klok van opa. 
Ze tikde en sjloge en klingelde en de tied ging veurbie en veurbie.  
De mam is neet mieë, van väöl luuj die ich gaer haw, höb ich veurgood aafsjied 
mótte numme en nog sjtieëds knip mich de kael ein bietsjke went ich "Mina" bie 
mien zöster  in de kamer  zeen hange. 
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Sjoan sfeervol verhaole haet Annie gesjreve euver de jaorkrans van kirkelike 
fieëste mit al zien gebroeke en tradities en fijn geveulvol gedichte, wie ‘Oos laeve’ 
en ‘Kóntent’. 
Kóntent 

Ich ligk in 't graas en zeen de wolke drieve. 
Ze gaon nao lenj die ich gaaroets neet kèn. 
Ich wil gaer mit, wil nog zoaväöl belaeve, 
Toch blief ich sjtilkes ligke wo ich bèn. 

Woveur neet opsjtaon, reize, trèkke, zjwerve 
Nao lenj en luuj die ich neet kèn versjtaon. 
De wolke sjuve, sjiene mich te wènke, 
Mer ich blief ligke, laot ze sjtilkes gaon. 

Dèks kènt d'n ónras mich versjrik'lik kwaele 
't Geuf gein plaats wo ich mich den gewèn. 
Noe höb ich vree, ich laot de wolke jage, 
Ich blief mer sjtilkes ligke wo ich bèn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

't Laeve 

't Leech sjient raos nao bènne 
Door eine reets in de gerdien, 
Mer al dae raoze sjemer 
Det is mer sjoane sjien. 

Mit vraatsjel en in ónras 
Is deze nach doorwaak. 
Ich hei de ouge leefs gesjlaote 
En noajts mieë aop gemaak 

De  veugel waere wakker, 
D’n haan dae kreijt al lang, 
Mer al waat noe geit kómme, 
Maak mich bedreuf en bang. 

Ich wil gaer truuk, neet wiejer. 
De kirkklok blif mer sjlaon. 
D’n tied is neet te sjtoppe, 
Ich koos jeder oer versjtaon. 

D’n tied dae  sjufelt wiejer 
Op sjlóffe geit t’r haer 
Oos laeve nump t’r mit zich. 
Weer höbbe gein verwaer. 

Ein kort, ermzieëlig laeve 
Is jederein bedach. 
Woveur det bietsjke tied den 
Zoa zörgelik doorgebrach? 

D’n daag is weer gekómme 
Al is de lóch ouch grauw. 
Went ich lang genóg blief zeuke 
Vènj ich waal ein sjtökske blauw

Emes haet èns gesjreve: “Om het leven opnieuw vol te maken moet de oudere 
mens zich buigen over zijn jeugd, de schatkist van onze herinneringen”. 
Annie haet det gedaon en eige herinneringe oet zien jeug verwirk in gedichte en 
verhaole. Loester mer: 
Wie ich es maedje opgreujde in en óm de meule mit al zien wildj en taam gedeerte, goof 't 
dao ein plaetske veur klein jónges of maedjes, zoa wie ich dao taenge zag. Op det plaetske 
koos ich es kèndj sjtilkes zitte kieke wiel de pap en mien awwer breurs aan 't werk wore. 
Dao koos men loestere nao de kal van de groate luuj en veural ... druime. 

Door de brómkadans van de maalsjtool of van de mengkaetel koos ich sjtilkes wegzakke in 
mien eige, op eine zak mit terf naeve de bascule in ein heukske. 
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Vanoet dae oetkiekpos op de randj van de weld koos men 't laeve van de groate luuj 
bekieke en beloestere zónger det eine ach op dich sjloog. Die almechtige weld van groate 
luujs-kal euver sjmókkel, sjtruipe, geldj, gooj zakes doon en väöl ónbegriepeliks. 
Eine ènkele kieër koom ich in 't gelaeg efkes te helpe en op te sjprènge: "Gaef mich èns ein 
tuike" of "Hang doe die labels mer aan de zegk." 
Gans gepaerskeuteld wórd den gewirk mit ónbehólpe hendjes óm toch veural te laote zeen 
det men besjeid wós. 
Op 't meulebenkske sjtaonde, sjtilkes leedjes zoemend veur mich oet, koos ich 't frisj, werm 
gemale mael door mien henj laote gaon zónger ouch mer urges aan te dènke. 
Vanaaf det plaetske veur klein jónges en maedjes koos men loestere nao waat zich in de 
ganse naobersjap veurdeeg en veur zich zelf oetmake waat men wól opsjlaon en waat neet. 
Döks wore dao weurd en verhaole bie die eigelik neet veur klein maedjes oare gemeind 
wore. Mer det heuërde bie ein groat en wichtig óngerdeil van zelf vergaete of opnumme 
waat in de eigeste kraom van pas koom. Of wo in de eige fantasie waal eine waeg mit 
gevónje koos waere.  
Det plaetske veur klein jónges en maedjes is ein hieël gooj vertrèksjtasie veur de reis door 
de res van ein laeve. Mer det wurt nog door de minste ingezeen. Feit is det allewiele die 
plaetskes veur klein kènjer wied te zeuke zeen, of op de meiste plaatse gaaroets neet mieë 
dao. 
D’n auwe sjmeed is oet de gemeinte verdwene, zadelmaekers höbbe zich op anger dènger 
mótte toelègke, ein kaok is al lang neet mieë waat ze woor en de hoesneister haet gans de 
pin d'r in gehouwe. 
Mer toch zoewe klein jungskes en maedjes van dezen tied urges ein plaetske mótte höbbe 
naeve de zieliene van de groate luujs weld. 
Regelkes en thema's lieëre ze waal op de sjoal, óngeluifelik väöl wiesheid haole ze oet de 
computer. Mer de achtergróndj van de miensjelikke ómgangk en al 't geveul waat dao bie 
heuërt, zólle ze missjiens zelaeve noajts lieëre went ze neet de kans kriege op ein plaetske 
veur klein jónges of maedjes. 
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D’rop oet 

Dit klein nostalgisch verhaol getuug van laeveswiesheid en minsjekènnis. Daovan 
is ouch sjpraoke in ’t volgende gedichske waat Annie haet gesjreve en womit ich 
wil aafsjloete: 

Wae zien laeve kan genete 
Wae de tieje kan versjtaon 
Lieët zich nurges door verdrete 
Wilt van geinen ozel wete 
Blif tót ’t ènj bliej wiejer gaon. 

Annie, weer haope des-te nog hieël lang blie wiejer geis en veural mit sjrieve. 
Want doe wèts:  Dae sjrif 
                           Dae blif! 
 
 
D’rop oet 
Museum Het Domein Sittard 
Rasah Rindu  - zestig jaar Molukse Gemeenschap in de regio. Graatheide was in 
1951 een woonoord  voor vijfhonderd Molukkers. Het waren allen ex-KNIL 
soldaten. Van 3 juli tot 6 november in de Kapittelstraat te Sittard (bij de grote kerk) 
Open : di-zo 11-17 uur  E: info@hetdomein.nl     W.: www.hetdomein.nl 

Stadswandelingen in de gemeente Echt-Susteren 
Ook in 2011 worden stadswandelingen aangeboden door o.m. de kern Susteren.  
Stadswandeling Susteren: Startpunt bij ‘t Stift, Salvatorplein. De wandeling voert 
vanaf het Salvatorplein bij de oude Amelbergabasiliek, langs twee oude (resten 
van) stadspoorten en de oude stadswallen van Susteren, langs oude statige 
burgerhuizen, stadsboerderijen en de watermolen. Informatie stadswandelingen 
Echt - Susteren, Frans Schreurs op nummer 0475 - 411377. 
Museum van de Vrouw  tot 5 augustus 2012 
Lang Leve Lingerie neemt je mee op een interactieve reis door de tijd, waarbij 
de geschiedenis van ondermode centraal staat. Kruip in de huid van vrouwen 
zoals Gertruida (1857), Elizabeth (1907), Antje (1945) en Ida (1973) en ontdek 
wat het ondergoed van de dames te maken heeft met hun sociale positie. Volg 
de ontwikkelingen van het modieuze silhouet en de nieuwe materialen. Je komt 
te weten wat er allemaal thuishoort in een "linnenuitzet" , wat het verband is 
tussen een "platdrukker" en de emancipatie van de vrouw. Sinds wanneer 
dragen we een BH, een panty en een string? Je mag gluren in paskamers, 
kijken onder rokken en voelen aan allerlei stoffen en materialen. Je kunt zelfs 
ervaren hoe het voelt om een korset te dragen en wat voor een effect een 
crinoline heeft op je figuur. Kom kijken, luisteren, passen, voelen, ruiken en 
beleven!  openingstijden:       di. wo. do. vr. van 10.00 tot 17.00 uur - zondag van 
13.00 tot 17.00 uur; T. 0475-470742,   info@museumvandevrouw.nl,  
www.museumvandevrouw.nl, www.deplats.nl  

mailto:info@hetdomein.nl
http://www.hetdomein.nl/
mailto:info@museumvandevrouw.nl,
http://www.museumvandevrouw.nl,/
http://www.deplats.nl/
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Verenigingsnuujts  
 
 
Programma 
Maandag 17 oktober.  China in al zijn facetten 
Om 19.30 uur zal in de recreatiezaal van Vastrada een filmavond gegeven worden 
van een Chinareis, die door ons lid, fam. Kiesouw gemaakt is . In al zijn facetten 
betekent, zowel met de fietstaxi door de Hu Tong wijk, bezoek aan een zijdefabriek 
in Beijing, over de Marco Polo brug, de tombes van de keizers van de Ming 
Dynastie met een oppervlakte van 120.000 m2. We bezoeken de Puning Tempel 
van de Universele Vrede met drieëntwintig meter het grootste houten 
Boeddhabeeld ter wereld, het bekende plein van de Hemelse Vrede, door de 
Verboden Stad, de vroegere woon- en werkplaats van de Chinese Keizers, het 
terracotta-leger dat onderdeel is van het graf van de eerste keizer van China, Qin 
Shiuang´ is lange tijd onder de aarde verborgen gebleven en pas in 1974 ontdekt. 
De gezichten hebben allemaal een andere uitdrukking. In de eerste put zijn zo`n 
zesduizend beelden gevonden. Dit is een kleine opsomming van de vele 
onderwerpen die op deze film te zien zijn, voorzien van een mondelinge uitleg en 
Chinese muziek. Indien nodig aangevuld met toelichting door de heer Kiesouw. 
We zouden oorspronkelijk een film over Susteren van de heer Vrancken draaien, 
doch die is nog niet klaar en we verschuiven deze naar een latere datum. 

Woensdag 16 november. Gezamenlijke avond met de Veldekekring Echt. 
Dialectavond Veldeke Kring Echt-Susteren  
Op woensdag 16 november a.s. organiseert Veldeke Kring Echt-Susteren in 
samenwerking met de Vereniging van Natuurvrienden een dialectavond in zaal ‘de 
Harmonie’ in Susteren. De insteek is om uit de diverse kernen van onze gemeente 
het vele talent op gebied van muziek, voordrachten enz. een podium te bieden.  
Voor de zomervakantie is gestart met de samenstelling van afwisselend programma 
van zang, voordrachten en muziek. 
De komende maanden zullen Veldeke en de Natuurvrienden 
middels publicaties in de lokale en regionale media u op de 
hoogte brengen van het volledige programma! 
De datum is alvast de moeite waard om  
in de agenda te noteren! 
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De lètste Heemklank van 2011 ligk noe veur uch. Doordet ènkele luuj die anges 
vas get levere veur d’n Heemklank noe versjtek mooste laote gaon ómdet ze krank 
wore gewaes, óntbruk d’r get variatie. Mer ze zeen weer zoa good es baeter en 
weer haope den ouch det weer van hun bezunjere biedrage vanaaf de volgende 
Heemklank weer moge genete. 
Ouch oet anger heuk heuëre weer det men hel bezig is mit biedrage veur de 
Heemklank te maken, mer det dao nog ’t ein en anger aan gesjoesterd mót waere.  
Toch wille weer ouch anger luuj op ‘t hart drökke  óm toch veural neet te sjuuj te 
zeen óm get oet hun interessesfeer in d’n Heemklank te publicere.  
Óndanks det de broadneuëdige variatie get minder is es anges, wunsje weer uch 
toch väöl laesplezeer 
En ouch names de redaksie alvas ‘Zalig Kersfieës en ein Zalig Nuujjaor”. 
  

Romeins soldaat 

WEURDJE VAN DE REDAKS IE      
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Mansluujkal in einen “altweibersommer” 
Loek Storken 

Weer höbbe op ‘t naojaor, zoa de lètste waeke van september en de ieëste waek van 
oktoaber, nog prachtig waer gehad, naodet de zomer veur väöl luuj neet zoa 
geweldig woor. Ouch november sjient nog good gewaes te zeen,mer neet zoa good 
es wo weer toen wore.  In ’t Pruusjes höbbe ze veur zó’n naozeumerke väöl sjónder 
name es hie bie ós : den Altweibersommer, en doe heuërs ouch waal èns : der 
goldene Oktober. Doe veuldes de wermte van ‘t zönke nog lekker door dien kleijer 
haer op dien vel en de herfsblajer sjtónke nog neet nao de verrotting, mer krölde 
ómhoag van de wermte en de dreuëgte en roke bekans aeve lekker es dreuëgend 
huij. 
Es den ónger ‘t wanjele die zón boave op die köpkes sjient, den kómme d’r dèks 
nog van allerlei sjoan gedachte en sjoane kal oet opborrele. 
Wie det zoa is mit get awwer mansluuj, en trouwes ouch mit get awwer vrouwluuj, 
en allewiele ouch al hieël dèks mit väöl jónger luuj, op ei gegaeve moment den 
wurdt d’r óntiechelik gezeiverd, dèks letterlik én figuurlik. De kal geit al, det det 
bie sommige luuj in de gene zit en dus chronisch is. Die lulle of tettere “zomaar 
een eindje weg”.  
D’r zeen zelfs luuj die höbbe gein anger gene mieë. Die kènse neet èns mieë 
oetzètte. Dao höbse op de tillevizie teminste gelökkig nog eine knóp veur, en dae 
mót g’r gerös èns get dèkker gebroeke, want die zeivere dèks ouch ein tuut vol.  
En d’r zeen d’r ouch al die höbbe hieëlemaol geen gene. Mer noe gaon ich te wied!  
Bie hieël väöl awwer wanjelieëre is det gezeiver den opzèt, m.a.w. geawhoor, bie 
väöl jónger luuj is det den ouch dèks nog serieus bedoeld. Die lulle oere euver den 
X-Factor, en weer höbben h’m al jaore zónger te weite wat ’t is. 
Haopelik veur hun lieëre die ’t ouch nog waal ! “Daar komde-ge wel aachter”, 
zègke ze in Braobantj. 

Ich weit neet mieë wie ’t 
koom, mer inèns wore wer 
bie ‘t óngerwerp HUNJ 
aangelandj, en hawwe ze ‘t 
euver Martin Gaws. Noe 
zult g’r zègke :” Waat haet 
einen hóndj noe mit ein 
gaws te make?” 
Nou, dae man hèt Gaus, 
mer dae geit euver hunj, 
teminste hae zaet det d’r 
dao versjtandj van haet. Dae 
huit zich aaf en toe get oet 
die gäöf, dao vrit geine 
hóndj broad haer. Weer 
höbbe ’t thema hóndj mer 

DIALEK      
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èns in de groep gegoaid, en w’r zeen nao väöl gepiep, gekraak, geknars en gesjtuuf 
bie ‘t brainstorme tót de volgende conclusies gekómme. 
Esse dich einen hóndj aansjafs, kènse dich ’t bèste  zó’n sjtaotbrak pakke. Die 
höbbe noait get. Die rashunj, det is bekans allemaol inteelt. Dao sjtuisse óm den 
angeren daag mit bie den deerenarts, en esse dao de raekening van kris, kènse 
alweer nao de bank trèkke en ouch nao den tandjarts, want dao krisse royaal 
tandjpien van.  
Die sjtraotbragke, die höbbe noait niks, det zuusse waal aan ós. Mit die rashunj 
höbse constant gesodemieter. En mit de rasvrouwluuj is det , wie men zaet, nog 
väöl erger. Ouch die sjiene sjörkarre vol 
geldj te koste. “Maar ze zijn het waard!”, 
probere ze die en ouch dich op den tillevizie 
wies te make, ós Limburgs Marijke veurop. 
Noe höbbe w’r ters op den tillevisie väöl die 
zègke det ze urges versjtandj van höbbe, 
mer det zègke, det zaet op zich nog niks. 
Churchill sjient hieël lang geleje al èns 
gezag te höbbe : “Einen expert is emes dae 
nao aafloup dich hieël precies kènt vertèlle, 
woróm det zien veursjpelling neet is 
oetgekómme”. Det is dus hieëlemaol niks 
nuujts. 
’t Probleem allein is, det väöl luuj det 
geluive es die men det op den tillevizie 
zègke. Op dees maneer besjtuit ós lendje 
allewiele veur 99% oet deskundige die alles 
geluive wasse hun wiesmaaks. Det 1% det 
euverblif, det zeen de ènnige versjtenjige, 
die dènke nog zelf ! 
Noe gans get anges : 
Eine van die men haw veur de vrouw eine lektrische fits gekoch, want hae wool 
zuinig zeen op zien vruike. Nou, det haet d’r gewete !  
Vanteveure wool die noait ’t Zuiden in fitse ómdet dao “knoebele” wore. Noe dus 
waal, en wie hae bie die ieëste knoebele op ziene geweune fits de tóng al op zien 
pasgepótsde sjoon haw hange, eine ganse róffel knuip aaf haw en ’t h’m greun en 
gael veur de ouge begós te waere en hae dus ei flink sjtök achterbleef, heuërde hae 
al hieël gaw : “Allei jóng, kóm op, laot èns get gaon !”  
“Jao” , zaet hae , “die höbbe gein mitlieje. Die fitse dich ’t leech oet dien ouge !” 
“ Mer det fitse , det is nog niks“ , zaet ‘r.” Det moele, det moelt aan ein sjtök. Det 
lult ein koe kepot aan de kètting. Det sjtèlt ein vraog en det geuf zellef antjwoord. 
En den geuf ’t dao ouch zellef nog commentaar op. En doe hoofs neet bang te zeen 
desse dao tösje kumps !” 
Versjillende van ós kooste zich dao waal get bie veursjtèlle, óm neet te zègke 
bienao allemaol, mer ze zjwege mer wieselik. 
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Eine haet ummer verhaole euver ziene zjwaoger, oeteraard einen aangetrouwde. 
Det sjient einen echte voele baer te zeen. Bie hun zelf zit det vanzelfsjpraekend 
neet in de femilie. 
Dae zjwaoger, dae zou gepensioneerd waere, en hae haw zien zöster, de vrouw van 
dae zjwaoger, daoróm èns gevraog ofse neet bang woor det dae zich den zou gaon 
vervaele. 
“Pff”, haw die gezag, “doe bès waal gans gek. Dae vervaelt zich nog neet mit 
niksdoon !”  
W’r hawwe ’t d’r ouch èns euver, det w’r ós neet mieë zoa good kooste concentrere 
wie vreuger. „Och” , zaet eine , „op de wc, dao kèn ich mich altied ’t bèste 
concentrere. Doe mós ummer zörge desse d’r neet naeve miks en tegeliek ouch 
ummer ’t geluid get dempe ! Det vreug toch waal hieël väöl concentratie”. 
Eine van de jónges woor op vakans gewaes, en dae haw zich dao èns good laote 
gaon. Neet wat geer meint natuurlik, mer hae haw zich dao èns good begaaid aan ’t 
aete en hae haw zoagezag ein penske gekrege wie eine burgemeister. Wie ziene 
zoon dem dao thoes achter die keuketaofel zoog zitte, wo d’r trouwes nog mer net 
achter pasde, zaet dae taenge de pap : “Meleef pap, wat höb geer ein pens 
gekrege!” 
„Ja nae jóng, det zuusse verkieërd, det mót allewiele zoa. Ich höb nog einen awwen 
auto en dao zitte nog gein air-bags in”, woor ’t antjwoord van deze wieze 
hoesvader. 
Einen angere woor ei paar daag nao de zieë gewaes.” En “, zagte w’r. “Wat höbse 
dao gezeen ?” “Kwalle “, woor ’t antjwoord. “En “, zaet eine, “geis doe dao zoa 
wied veur vare ? Kiek hiej èns óm dich haer !“ 
Eine (ich num gein name mieë, want den krieg ich ómstenj !) wo nao den dokter 
gewaes. „En“, vroge w’r hem, „waat zag den dokter ?“ 
„Ja“, zaet ‘r. “ Ómdet w’r in de sjlaopkamer neet mieë zoaväöl bewaege, mótte w’r 
van den dokter noe euverdaag mieë bewaege. Mer waem geit zich dao op ózze 
laeftied midden op den daag noe nog veur lègke ?”  
Bie eine van de jónges woont in de buurt ein hieël erm vruike en die haw de noad 
bie hem geklaag. Ze laefde al jaorelangk allein mer van de biejstandj, ze haw geine 
cent mieë op de rubbe, en ’t ènnigste watse nog haw, woor sjöldj.  
Gans teneinde raod haw ze eine breef aan God gesjreve, worin ze dem óm 1000 
euro vroog óm den ieëste noad te lenige. Veur op de envelop haw ze mit groate 
letters gesjreve :  AAN GOD 
                Adres : IN DEN HEMEL. 
Ze haw dae breef op de pos gedaon, mer wie ze dem bie de PTT krege, wóste die 
neet watse dao mit mooste. Wie ze h’m aopgemaak hawwe en de ganse ieëlenj 
hawwe gelaeze, krege ze toch waal mitlieje mit ’t vruike en hele op alle 
poskentoare in den ómtrèk ein geldjinzameling veur häör. Ze krege 900 euro bieëin 
en sjtuurde die in ein dikke envelop nao ’t vruike. 
Ein waek later vónje ze bie de pos alweer eine breef, geadresseerd :  
 AAN GOD 
Adres : IN DE HEMEL  
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Die jónges van de Pos dachte noe al bie zichzelf : “Noe mót die aw waal neet aan 
de gang blieve !”  Mer wie ze de envelop äöpende, sjtóng dao in : “God, 
Es g’r weer èns doezend euro sjtuurt, mót G’r det neet mieë via de PTT doon, want 
die sjmaerlep höbbe mich dao hónderd euro oetgehaold !”  
Daezelfde jóng dae dit vertèlde, dae is mit zien twieëensevetig jaor ouch nog lid 
van de tennisclub, geer wèt waal : zó’n bietje “sjteunend” lid. En den waal 
sjteunend in de letterlike beteikenis bie elke bal dae d’r sjluit, dus kreunend lid. ’t 
Is zó’n bietje de mannelike Sjarapova, mer den väöl knapper. Allein ’t figuur is iets 
minder. En de bankraekening die is VÄÖL MINDER ! 
Hae is ouch nimmieë allein veur det tennisse bie de club, mer mieë nog veur de 
nette vrouwluuj en óm de cantine get te sjteune. 
Hae sjpeelt ouch ’t leefste gemengk döbbel mit de vrouwluuj die anges geine gooie 
partner kènne vènje want hae wilt die vrouwluuj neet veur de kop sjtoate. En 
waarsjienlik ouch neet veur de vot ! 
Die aw battrave zeen allemaol fieërtig jaor of langer getrouwd en ouch nog 
allemaol mer eine kieër en mit dezelfde vrouw. Dao kènne natuurlik allerlei raejes 
veur zeen, en dao mooste w’r ’t natuurlik èns euver höbbe. 
 
Raeje 1 : Weer zeen allemaol abnormaal ! 
Raeje 2 : Weer zeen allemaol cóntent ! 
Raeje 3 : Eine kieër is MIEË es genóg ! 
Raeje 4 : Weer wille ós det gans gedoons mit ein nuuj neet mieë op den hals haole ! 
Tót al dees filosofische benaderinge kome weer op ’t terras ónger de sjoan dikke 
eike bie ’t Fahrradcafee in Saoffele, wo w’r hieël gasvrie óntvange wore mit ein 
gratis oetgebreide Duutsje koffietaofel. Bie Hollenjers höbse ’t den natuurlik drek 
gemaak hè ! 
En op de radio zóng eine :”Ich kan dich niemals mehr vergessen “.  
“Jao”, zaet Ton wie d’r det heuërde, “wach mer èns tósse get awwer wurs, den 
vergitste alles. Det probleem van dich det los zich vanzellef waal op”. 
Effe later zóng eine op de WDR 4 : „Es nimmt mir den Verstand“. 
„Dao“, zaet d’r , „den ieëste Pruusj mit versjtand“. Dit lètste woor natuurlik neet 
zoa netjes ten opzichte van ózze gasvrieë gashieër, mer ja, tösje gooi bure mót det 

allewiele, awhorend en neet verkieërd bedoeld,  
kènne. Want väöl sjlum Hollenjers zuusse trouwens 
allewiele ouch neet mieë op de tillevizie. En noe w’r 
toch bezig zeen : Op ’t Belsj kriege ze nog geine 
Raod van Èllef mieë bieëin in Brussel. 
Alaaf ! 

(Naosjrif : Kort veur ’t “ter perse” gaon van dit 
sjtökske sjient ‘t in Belsj einen Italiaan mit ein 
nondedjuke waarsjienlik toch gelök te zeen eine Raod 
van Zès ineingesjteeld te kriege ! En noe mer haope 
detter neet te väöl van Berlusconi weg haet !) 

Di Rupo 
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De beuk 
Wil Schulpen  

Een van de belangrijkste families van bomen op het noordelijk halfrond is de 
napjesdragersfamilie 1, ook wel de beukenfamilie genoemd. Bekende geslachten 
zijn Kastanje, Beuk  en Eik. 

De beuk is een van nature in Europa voorkomende 
boom. Hij kan een hoogte bereiken van ongeveer 
vijfenveertig meter en een omvang van vijf meter. De 
stam is glad en grijs. De beuk kan goed tegen 
schaduw. De beuk gedijt goed op vochthoudende, 
goed doorlatende, kalkrijke, leemhoudende bodem. 
Hij verdraagt hoge waterstanden of droge 
zandgronden niet. De boom leeft in symbiose met een 
schimmel. De beuk kan een ouderdom bereiken van 
twee-  tot driehonderd jaar. 
Het blad is veer nervig, licht gegolfd en licht 
glanzend. De eivormige, tot 10 cm grote bladeren 
hebben een spitse top en een gegolfde of soms een 
getande en gewimperde rand en een korte steel. In de 
jeugd zijn ze zijdeachtig behaard. De zijnerven lopen 
door tot aan de bladrand. Eerst zijn ze doorschijnend 
lichtgroen en rimpelig, later worden ze glanzend 
donkergroen.  

De schors is vrij dun, grijs en glad. In bossen hebben de bomen meestal een lange 
kale stam en een dichte kroon. Een vrijstaande boom heeft een regelmatige en bijna 
bolronde kroon. De stam heeft op enkele meters hoogte twee even grote, recht-
opstaande,  zware takken. De takken zijn glanzend lichtbruin. De roodbruine 
knoppen worden tot 2 cm lang. Ze zijn smal en spits en staan scheef af. 

Voortplanting : De plant is eenhuizig; er zijn dus mannelijke en vrouwelijke 
bloemen aan dezelfde boom. De knoppen zijn langwerpig en geschubd. De 
bestuiving vindt plaats door de wind. De bloeimaanden zijn april en mei. 
De groenachtige bloemen verschijnen tegelijk met de bladeren. De mannelijke 
bloemen zijn bolvormig en hangen aan een lange, zijdeachtig behaarde steel. Elke 
bloem heeft een roodbruin, klokvormig bloemdek en 4 of meer meeldraden. De 
vrouwelijke bloemen staan meestal met 2 bij elkaar. Ze staan rechtop op een dik 
steeltje. Vruchten : De bruine bolsters zijn stekelig en houtig. Ze springen met 4 
kleppen open en bevatten 1 tot 3 driekantige noten (de beukennootjes).  

De beukennootjes worden omsloten door een napje, dat gevormd wordt uit de 
vruchtbladen en de schutbladen. In elk napje zitten twee nootjes. Als de nootjes rijp 
zijn, opent het napje in vier delen en vallen de nootjes op de grond. De 
                                                      
1 Napjesdragersfamilie of Fagaceae; de geslachten Castanea, Fagus en Quercus. Onze beuk 
wordt wel Fagus sylvatica genoemd ofwel ‘de bosbeuk’.  

NATUUR  

Beuk 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Symbiose
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beukennootje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Napje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtbeginsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schutblad_(plant)
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beukenootjes worden onder andere verspreid door eekhoorns, die ze als 
wintervoorraad gebruiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vrucht met napje van beuk   2. Beukennootje met opengesprongen napje   3. Beukennootjes 
De beuk zien we in diverse samenstellingen: 
 Hagen: Beuken worden veel in hagen geplant. Omdat de beuk in symbiose met 

een schimmel leeft, mogen de wortels van het plantgoed nooit schoon gespoeld 
worden en mag direct na het planten geen water gegeven worden. 

 Lanen: Jonge beuken behouden hun afgestorven blad tot eind april wanneer het 
nieuwe blad uitloopt. Daarom zijn ze bijzonder geschikt voor een dichte, hoge 
haag Beuken worden vaak in lanen geplant. Zolang alle bomen gezond zijn, 
gaat dit goed. Wanneer een boom sterft, dan kan door zonnebrand de een na de 
andere boom volgen.  

 Bos: Bij beukenbossen valt op dat er weinig tot geen ondergroei is, door het 
dichte bladerdak bereikt maar zeer weinig zonlicht de bodem, terwijl het 
looizuurrijke blad kruidachtige begroeiing tegengaat. 

Bodem: Beschaduwde plaatsen op droge tot matig vochtige, matig voedselrijke, 
zwak zure tot kalkrijke grond. Ook aangeplant op voedselarmere grond (o.a. op 
löss, zandige leem, zandige klei en grindrijk leem). 
 
BEUKENBOOM – NIEUWSTADT  
Op de kruising Limbricht-Born met Limbrichterbos (Nieuwstadt) – Guttekoven lag 
in vroeger eeuwen de boerderij, brouwerij en herberg Beukenboom, nog juist in de 
gemeente Nieuwstadt, staat Gelder. In 1742 bewoonde de familie Wintraeken deze 
verlaten boerderij. Dat jaar op 15 maart werd de familie overvallen door de 
bokkenrijders. De heer des huizes werd zwaar mishandeld, zijn vrouw 
doodgeschoten en zijn vier kinderen op zolder vastgebonden. De bokkenrijders 
waren onder meer mensen uit Nieuwstadt. Op 17 maart, twee dagen na het 
gebeurde komen de Schout, schepenen en secretaris van de schepenbank eindelijk 
de zaak opnemen. 
Meest frappante was wel dat, toen de namen van de bokkenrijders, die de overval 
te Nieuwstadt gepleegd hadden, bekend werden, op de lijst de naam prijkte van 
schepen Joannes Lenssen, die ook op 17 maart de kwestie namens   het gerecht van 
Nieuwstadt in ogenschouw was komen nemen. Hij werd 23 december 1743 te 
Nieuwstadt opgehangen.    

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laan_(weg)
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Beuk 
Annie Schreuders-Derks 

In verschillende legenden vertelt men dat een beukeboom nooit door de  bliksem 
getroffen zal worden. Het kruis van Christus was van beukehout.  
De oppergod Zeus liet zijn tempel bouwen in een heilig beukenbos. De beuken 
zouden de goddelijke boodschap beter over kunnen brengen op de mensen. Maar 
Zeus, de god van de donder, plantte ook een heilige eik naast de tempel. De eik 
trekt de donder aan.  
De beuk symboliseert wijsheid en moederlijke warmte. Zij wordt wel de Moeder of 
de Koningin van het Bos genoemd. De beuk met haar gracieuze voorkomen 
beschermt mensen en dieren met haar brede bladerkroon en voedt hen met haar 
nootjes. In tijden van schaarste en gebrek aan voedsel was er in het najaar nog 
altijd de beuk met haar vruchten.  
Ook waakzaamheid en standvastigheid worden aan de beuk toegeschreven. Een 
stuk beukehout dat je bij je draagt, beschermt je tegen ongelukken en verhoogt je 
creativiteit.  
De Germanen kenden veel heilige bomen. Een heilige boom was ook de beuk, 
gewijd aan Donar/Thor. In het fluisterende ruisen van de wind door de bladeren 
zouden priesters het antwoord kunnen horen op vragen. Aan de stam van de boom 
met het bloedrode blad goot men het bloed van offerdieren zodat de boom niet zou 
sterven. 

VOLKSVERHAOLE  

Germaans soldaat 
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De Kelten geloofden door het eten van beukenootjes meer wijsheid te ontvangen. 
Dit zien we terug in het Ogham-alfabet van de Kelten. Het Ogham-schrift is een 
rechtlijnig (staafjes) primitief  Iers schrift uit de 5e en 6e eeuw. De letters van dat 
schrift heten naar bomen die steeds met een andere letter beginnen. Het woord 
beuk is afgeleid van zowel het woord boek als boom. Uit beukehout werden 
runenstaafjes of lotstaafjes gesneden. Hier zou ook het woord boekstaven 
(Oudnederlands: buohcstaf, boecstaef, Duits: Buchstabe = letterteken) vandaan 
komen. Werkwoord  boekstaven: op schrift stellen, te boek stellen, boeken, 
opschrijven, registreren, vastleggen, spellen (Duits:buchstabieren). 
Een boekstaaf is dus oorspronkelijk een letterteken, lotstaafje, toverstaafje. Zij 
werden voor orakelspelen en voorspellingen gebruikt. Die letterstaafjes of 
merktekens werden later ook in hout of steen geëtst. Hier werden vaak 
beukehouten stokken voor gebruikt.  
Zo kunnen wij de woorden beuk en boek ook herleiden naar het middeleeuwse 
gebruik om schrijfbanken van beukehout te maken. De beuk kreeg de betekenis 
van tijd, wijsheid en kennis. Herinnering aan oude kennis als fundament voor 
inzicht en kracht voor de toekomst.  
Taxusstaafjes werden ook vaak met runenteksten beschreven. De taxus is eveneens 
een heilige boom. 
In de mooie gladde bast van de beuk hebben door alle eeuwen verliefde paartjes 
hun namen gekerfd. Het schijnt zelfs dat Helena van Troje de namen van al haar 
geliefden in een beukenboom kraste en dat waren er heel wat volgens de legende.  
In een prachtig verhaal wordt verteld dat Apollo (de zonnegod) en Athene (godin 
van de wijsheid) een slimme truc bedachten. Zij vermomden zich als gieren en 
volgden zo vanuit een beuk de oorlog tussen de Grieken en de Trojanen.   
Een van de bekendste verhalen uit de Griekse mythologie is dat van Jason en de 
Argonauten. Argo, het schip van de Argonauten met vijftig roeispanen was van 
beukehout. De boeg van de Argo was van eikehout. Jason, de leider van de 
Argonauten stierf uiteindelijk nadat de boeg op zijn hoofd terecht kwam. 
Bij de Romeinen wijdde men de beuk aan Jupiter. Men maakte offervaten van 
beukehout. Hier werden de wortels van de beuken met wijn gevoed. Bacchus, de 
god van de wijn, staat er om bekend dat hij alleen wijn dronk uit beukehouten 
bekers. 
De wortels van de beuk komen vaak als slangen boven de grond. Zo wordt de beuk 
in veel slangenverhalen en legenden genoemd. 
In Zweden staan veel beuken met kromgetrokken takken en wortels. Trollen en 
dwergen kwamen uit de bergen en maakten plezier in de bossen door de takken 
krom te trekken en te draaien. Op een gegeven moment was de lol er af en zijn ze 
weer naar huis gegaan. Daardoor komt het dat er steeds minder kromme beuken 
meer zijn.  
Hak met Allerheiligen een wond in een beuk. Blijft de wond droog dan zal de 
winter bijzonder streng worden. Als er veel beukenootjes gevonden werden, 
voorspelde men ook een strenge winter. 
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Wat bijna niemand weet is, dat heksen dorre beukeblaadjes gebruiken als 
betaalmiddel. Je kunt een heks betalen met “heksengeld”, dorre beukeblaadjes. 
Ook zijn toverstaafjes nog steeds van beukehout. Neem een stokje van beukehout, 
kras je wens daarin, begraaf het in de grond en je wens zal uitkomen. 
Tenminste…als het zo heeft moeten zijn! 
(Vertel tegen niemand dat ik dit allemaal verklapt heb!!) 

Hildegard van Bingen beschrijft een recept tegen geelzucht waarin de beuk een rol 
speelt. 
Enkele handige tips uit de 19e eeuwse volksgeneeskunde: 
Roodvonk bij kinderen behandelde men met een “loog van beukenassche”. 
Huiduitslag of brand mag niet te snel genezen, “anders slaat de brand naar binnen”. 
Wassen met een aftreksel van beukebladeren. Ook tegen schurft is dit een goede 
remedie. Men zou er hierdoor zelfs levenslang van genezen zijn. Tegen schurft en 
aanverwanten kan men ook water drinken uit een holle beuk.  
Tegen kramp: Draag een “höltje zónger ènj”(mislukt uitbotsel van een takje) bij je.  
Dit bolletje ter grootte van een knikker is een uitwas die men vaak aan de bast van 
een beukeboom vindt. Ook kan men bij kramp hete blauwe doeken op de plek 
leggen!  

Jupiter 
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Bij koorts: bind een “ sjtreuëwösj” (strowis) om een beukeboom onder het spreken 
van een gebed. Ren daarna hard weg zonder om te kijken. 
In de natuurgeneeskunde wordt beukeschors nog steeds gebruikt tegen koorts en 
ontstekingen. Tegen pijn aan het tandvlees, lippen of kiezen kan men op de 
blaadjes kauwen. De bast van jonge twijgen is laxerend en wormverdrijvend. 
Beukebladeren kan men daarvoor ook gebruiken. Bij verzwakte nieren en als 
waterafdrijvend middel kan men ook beukebladeren gebruiken. 

Een beukeboom geeft troost aan mensen die haar opzoeken. Als je verdriet hebt, ga 
naar een beuk, omhels de stam en je zult troost vinden.  
Middenin de korenvelden van Voorde (Oost Vlaanderen), op het kruispunt van drie 
veldwegen, staat de kapel van O-L-V-ten Beukenboom. De witgekalkte kapel werd 
in de 17e eeuw gebouwd: als dank voor de wonderbaarlijke genezing van de vrouw 
van "Maximiliaan van der Meere" die leed aan een vreselijke ziekte. Zij nam haar 
toevlucht tot O-L-V van den Beukenboom. Maximiliaan liet op die plaats een kapel 
te bouwen. Het oude Mariabeeld, bekend onder de naam Onze-Lieve-Vrouw-ten-
Beuken werd ter verering uitgesteld in de bedevaartskapel. Door de eeuwen heen 
hebben veel mensen troost en bijstand gevonden in deze kapel. Elke zaterdag om 
17 uur wordt er nu nog de rozenkrans gebeden. 
Bekende beukebomen in Limburg:  
bij kasteel Vaeshartelt Maastricht  
Bergerstraat 6 Maastricht 
Veldstraat 20 Maastricht 

Landgoed Vliek Ulestraten 
Kasteelpark Vaalsbroek 
Kasteel Neuburg Gulpen 

Als de beuk voor het beukehout gebruikt wordt, moet deze heel jong gekapt 
worden, omdat het hout anders onbruikbaar wordt door verkleuring en aantasting 
door schimmels. Het hout kan voor allerlei producten gebruikt worden zoals 
speelgoed (omdat het nauwelijks splintert), meubilair en parket. Het is niet geschikt 
voor gebruik buiten of in natte ruimtes, omdat het hout dan snel zwart verkleurt. 
Van gestoomd beukehout wordt keukengereedschap, spatels, broodplanken en 
pollepels gemaakt. Het is kleur- en smaakloos. 
Als men met nieuwe maan de beukeboom een flink pak slaag geeft,  zou het hout 
zeer duurzaam worden en nooit door houtworm aangetast worden. 

Pas na vijftig jaar produceert een beukeboom beukenootjes. Om de vijf jaar doet zij 
extra haar best, dan is er een overvloed aan bloei en oogst. Doordat de beuk in een 
keer zeer veel nootjes kan dragen, heeft hij het symbool van vruchtbaarheid 
gekregen. Beukenootjes worden ook wel boekels genoemd (Boekel N.Br, Boekelo 
Ov. Boekhoute Vlaanderen, Buckingham Engeland, Boekarest Roemenië). De 
beuk is de nationale boom van Denemarken. 
In de renaissanceperiode werden beukebossen aangeplant speciaal voor de jacht. 
Wilde zwijnen vinden beukenootjes een traktatie. 
Beukenootjesolie wordt nu nog gebruikt voor lampenolie en de productie van zeep.  
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In oktober, november en december kunnen beukenootjes in het bos gevonden 
worden. Eekhoorntjes verzamelen ze om ze als wintervoorraad te gebruiken. 
Mensen kunnen ook beukenootjes eten, rauw, of gebakken met een klontje boter. 
Je kunt ze roosteren in een droge pan. In de oven roosteren gaat ook, maar dan 
goed opletten want ze verbranden snel.  
Meebakken in een heerlijk notebrood is ook een mogelijkheid. 
Wie veel beukenootjes eet, heeft kans op hoofdpijn zegt men. In beukenootjes zit 
n.l. de zwak narcotische stof fagine. Men zou er vrolijk van worden, gevolgd door 
misselijkheid (een kater). Maar dan moet je er wel héél erg veel van eten.  
Soep met beukenootjes, een warme najaarstraktatie: 
2 eetl. olijfolie  
1 flinke ui, gesnipperd  
2 tenen knoflook, geperst  
500 gr. pompoenvlees in blokjes  
200 gr. gemengde paddestoelen in 
stukjes  
8 dl. kippenbouillon  
8 dl. melk  

2 tl. suiker  
zout en peper  
1 scheut whisky (optioneel)  
150 gr. gepelde beukenootjes  
80 gr. gekookte witte rijst  
1 tl. kaneelpoeder  
1 eetl. fijngesneden bieslook  

Fruit de ui en knoflook in de olijfolie tot ze zacht zijn. Pompoen en paddestoelen 
enkele minuten meebakken. Bouillon, melk, suiker en zout en peper toevoegen en 
ca. 20 min. zachtjes laten koken. Soep zeven. Pompoen en paddestoelen pureren en 
de gladde puree toevoegen aan de soep. Even door laten koken. Op smaak maken 
met zout, peper en een scheut whisky. Afmaken met beukenootjes, rijst, kaneel en 
bieslook. Drink om de drie happen een slok whisky. 

In het praathuis uit de Fabeltjeskrant aten ze ook al beukenootjes. Misschien kan 
iemand zich het Praathuislied nog herinneren: 

Welkom, welkom, lieve dieren 
Uit het Grote Dierenbos 
Kom tezamen in het Praathuis 
't Praathuis maakt de tongen los 
't Praathuis is een prima plek 
Voor dieren met een goede trek 

In prik en grenadine rood 
In dubbele porties beukenoot 
Vers van de boom of licht gezouten 
Da's gezellig bij het kouten 
Maar denk er aan 
Waar "te" voor staat 
Dat doet geen goed 
Alleen maar kwaad 
 

't Praathuis is een goeie plaats 
Voor dieren met heel weinig praats 
Wie praats heeft,wordt er uit gezwiept 
Z'n glaasje prik wordt leeggekiept 
De noten worden, heel verveeld 
Onder iedereen verdeeld 
Denk dus er aan 
Voor ik praatjes maak 
Dat loopt in 't Praathuis 
Altijd spaak 
 
Wie brast met beukenoot en prik 
Krijgt buikpijn en voorgoed de hik 
En hij betaalt de andere dag 
Het gelag, het gelag 
Ha, ha, ha, ha 
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4 dec. H. Barbara.  
Annie Schreuders-Derks 

4 december Heilige Barbara van Nicodemië. 
De datum van haar dood is niet bekend, het jaar 206 en 235 worden wel genoemd. 
Zij is een legendarische heilige. Zij werd opgesloten in een toren om haar te 
beschermen tegen verkeerde invloeden. Toen haar vader Dioscorus ontdekte dat zij 
zich bekeerd had tot het christendom, martelde en onthoofdde hij haar. Kort daarna 
werd hij door de bliksem getroffen. 
In Limburg kent men haar als beschermster van de mijnwerkers en als ‘de vrouw of 
hoesheljerse van Sinterklaos’, huishoudster van Sint Nicolaas. Samen met hem 
bracht zij geschenken rond. In de weken voor het cadeautjesfeest ging zij kijken of 
de kinderen wel braaf waren. Was dat het geval dan bracht zij ‘tartepomme’ 
(appelvlaai, Maastricht), die zij op de meest onmogelijke plaatsen wegstopte. 
Plaatselijk nam zij de honneurs van Sinterklaas waar en strooide op 4 december. In 
o.a. Susteren werden kinderen van mijnwerkers op 4 december uit naam van 
Barbara in het patronaat getrakteerd door Sint Nicolaas (jaren 1950).  
Barbara’s attribuut is de toren met drie ramen: drie-eenheid, model van een kanon, 
krans met rozen, kelk en hostie. Vaak wordt zij afgebeeld met Catharina en 
Margaretha: 

Margaretha mit den Wurm 
Barbara mit dem Turm 
Katharina mit dem Radl: 
Das sind die drei heil'gen Madl. 

H. Welters noemt in zijn boek Feesten, zeden, gebruiken en spreekwoorden de 
Barbaratak op pag. 10: ‘Op Sint Barbaradag, den 4 December, snijdt men de 
zoogenaamde Barbaratakken, die op Kerstmis, den dag waarop het takje uit den 
wortel van Jesse ontsproot, zullen bloeien. De H.Barbara leefde in den ruwsten 
winter des Heidendoms en der vervolging.’ Hierdoor is de forsythia aan Barbara 
gewijd. 
In Maastricht Sint Servaas bestaat de Broederschap van de Heilige Barbara. De 
allereerste vermelding van het bestaan van dit Broederschap kan men vinden in het 
boekje van de Franciscaner pater Henricus Sedulius ‘Diva Virgo Mosae 
Trajentisis’, uitgegeven in Antwerpen in 1609.  Hierin schrijft hij over de 
Broederschap:  

'Wij hebben een oorkonde gezien door zegels bekrachtigd in het jaar 
1470 over de Broederschap der H. Barbara Maagd en Martelares…' 

Oudere gegevens, en dus ook een datum van oprichting, zijn tot op heden niet 
gevonden. Het eerstvolgende gegeven vormt een in leder gebonden register, 
verguld op snee, van het jaar 1653 met daarin de namen van de gewone leden van 
de Broederschap.  
Statuten daterend uit 1740 leren ons dat het doel van de Broederschap is:  
'…de verering van de Heilige Barbara, als patrones van een zalige dood en het 

GELUIF EN BIEGELUIF  
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ontplooien van  religieuze dan wel levensbeschouwelijke activiteiten, zulks ter 
inspirering en stimulering van de leden  van de Broederschap. 
In het koor der Lievevrouwekerke van Maastricht is een put in welks water het 
kakebeen van de heilige Barbara wordt neergelaten, drink er dan van en gij zult 
geholpen zijn. (De Cock 1891)’ 
 Patrones van klokkenluiders en klokkengieters (bij een toren kan een stuk geschut 
worden gedacht), artilleristen, infanteristen en iedereen die met springstof omgaat, 
dus ook mijnwerkers, vuurwerkmakers, brandweerlieden en metaalgieters. 
Springstof en bliksem kunnen iemand plotseling uit het leven wegrukken, vandaar 
tegen een plotselinge dood en alle beroepen die met de dood in verband worden 
gebracht: doodgravers, begrafenisondernemingen, begraafplaatsen, telegrafisten, 
ingenieurs,  architecten, boeren, dakdekkers, metselaars, bouwvakkers, smeden, 
steenhouwers, koks, hoedenmakers, slagers, gevangenen, meisjes, torens, 
telegrafisten, ingenieurs, vestingen en van inwoners van Vreeswijk. 

Als Sint Barbara dat wil 
Staat de vriezeman stil 

Op Sint Barbara is ’t weer barbarabaars 

Sinte Berb geit in ein wit kleid danse 

Berbke help ós in de noad 
Brèng ós de zaegen en de vijand de doad. 
 
LITANIE VAN DE HEILIGE BARBARA 
(PATRONES IN HET UUR VAN DE DOOD) 

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons. 
God, hemelse Vader, ontferm U over ons. 
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons. 
God, heilige Geest, ontferm U over ons. 
Heilige Drievuldigheid, één God,  
die de H. Barbara in de toren heeft beleden,  
ontferm U over ons. 

H. Moeder Gods Maria, die,  
vergezeld van de H. Barbara,  
u dikwijls hebt geopenbaard, bid voor ons. 
H. Barbara, maagd en martelares, 
Lelie onder de doornen van het heidendom, 
Onoverwinnelijk in de pijnigingen, 
Wonderlijk in mirakelen, 
Genezing van de zieken,  
Hoop van de verlatenen, 

Barbara 
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Bijstand van de stervenden, 
Regenboog tot teken van de verzoening met God, 
Dageraad, die Gods barmhartigheid doet uitschijnen, 
Getrouwe geleidster in het uur van de dood, 
Sterke toren voor die tot u vluchten, 
Ster, die aan diegenen die schipbreuk lijden in het geloof, de haven van de 
zaligheid, Jezus Christus, aanwijst, 
Helder licht voor diegenen, die zich in de duisternis van de zonde bevinden, 
Maan, die diegenen geleidt, die zich bekeren, 
Zon, voor wier stralen de afgoden gesmolten zijn, 
Geheimzinnig schip, dat aan de stervenden de tarwe van de uitverkorenen brengt, 
Duifje, dat ons de olijftak van de eeuwige vrede aanbrengt, 
Schitterende bliksemstraal, die de duivels overwint en verjaagt, 
H. Barbara, verheven bij de engelen, die de boetvaardige zielen in de schoot van de 
aartsvader geleiden, 
Voor wie die u vereren, de genade bekomt de H. Sacramenten in het uur van hun 
dood te ontvangen, 
Roos onder de martelaren, 
Laurier onder de zegepralende maagden,  
Bijzondere patrones onder al de heiligen, om ons in het uur van de dood het H. 
Sacrament van Boetvaardigheid te verwerven, 
 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer. 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer. 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons. 
 
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons. 
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Bid voor ons, heilige Barbara, maagd en martelares. 
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. 
 
Laat ons bidden, 
O God, die de heilige maagd en martelares Barbara tot troost van de levenden en de 
stervenden hebt uitverkoren, vergun ons door haar voorspraak, dat wij steeds in uw 
goddelijke liefde mogen leven, en al onze hoop op de verdiensten van het bitter 
lijden van Jezus Christus stellen, opdat de dood ons nooit in zonde verrast maar 
opdat wij met de H. Sacramenten van Boetvaardigheid, van het de Eucharistie en 
van de Ziekenzalving in het uur van de dood versterkt worden, en onbevreesd tot 
een gelukkige eeuwigheid reizen mogen. 
Dit verzoeken wij door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
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LITANIE VAN DE HEILIGE BARBARA (2de versie) 

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons.  
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons. 
God, hemelse Vader, ontferm U over ons. 
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons. 
God, heilige Geest, ontferm U over ons. 
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons. 

Heilige Maria, bid voor ons. 
Heilige Moeder Gods, 
Heilige Maagd der maagden,  
Heilige Barbara, 
Vriendin van God de Vader, 
Bruid van God de Zoon, 
Werktuig van God de heilige Geest, 
Uitverkorene van de heilige Drievuldigheid, 
Heilige maagd en martelares, 
Gij die de zuiverheid liefhebt, 
Vijand van zondige bijeenkomsten, 
Gij die de eeuwigheid liefhebt, 
Gij die het ene, heilige, katholieke en  
apostolische geloof liefhebt, 
Gij die alle deugden liefhebt, 
Overwinnares van de duivel, de wereld en het vlees, 
Troosteres der Christenen, 
Toevlucht der zieken, 
Bijstand in doodsgevaar, 
Hulp der boetvaardigen, 
Bijzondere belijdster van de heilige Drievuldigheid, 
Heilige maagd, die voor het geloof de verschrikkelijkste dood ondergaan hebt, 
Heilige martelares, wier heilig lichaam verbrand werd, 
Die door uw eigen vader zijt onthoofd zijt geworden, 
O Jezus, Bruidegom van onze vrome patrones Barbara, wij bidden U door haar 
verdiensten, laat ons niet sterven zonder het heilig sacrament der Biecht, 
O Jezus, Bruidegom van onze patrones Barbara, wij bidden U door haar voorspraak 
laat ons niet sterven zonder het heilig sacrament der Eucharistie, 
O Jezus, Bruidegom van onze patrones Barbara, wij bidden U door haar wrede 
dood, die zij voor uw heilige Naam ondergaan heeft, laat ons niet sterven zonder de 
heilige ziekenzalving, 
O Jezus, minnaar van onze zielen, die de dood der zondaars niet wilt, maar wel hun 
bekering en zaligheid, wij bidden U door al het lijden van onze patrones Barbara, 
laat ons uit deze wereld niet scheiden, zonder de laatste sacramenten van onze 
Moeder de heilige Kerk ontvangen te hebben,  

mijnwerker 
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Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer. 
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer. 
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons. 
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons. 
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. Onze Vader, enz. 
Bid voor ons, heilige Barbara, maagd en martelares. 
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. 

Laat ons bidden, 
Heilige maagd en martelares Barbara, kom ons in ons stervensuur te hulp en 
verkrijg ons bij de genadige God dat, eer onze ziel door de dood van ons lichaam 
scheidt, wij van onze zonden door het heilig Sacrament der Biecht geheel 
gezuiverd, door het heilig Sacrament der Eucharistie gevoed en gesterkt, door de 
heilige ziekenzalving opgebeurd mogen worden, om aldus met U de Vader, de 
Zoon en de heilige Geest in alle eeuwen te aanschouwen, te beminnen en te 
genieten. Amen. 
 
DE GESCHIEDENIS VAN SINT BARBARA  

In Nicomedië woonde een maagd, 
Vanwege haar schoonheid voortdurend belaagd, 
Haar vader wou haar duur verkopen, 
Menig minnaar is dan ook afgedropen. 

Voordat hij een lange reis gaat maken 
Regelt hij ook Barbara's zaken. 
Een nieuw badhuis wordt erbij gebouwd, 
Waar hij zijn dochter gevangen houdt. 

In die tijd gaat ze over tot het christendom, 
Als papa dat hoort, dan barst de bom. 
Ze wordt gemarteld, geslagen, gekweld. 
En zelfs voor een deel ontveld. 

Als ze vader geen beterschap belooft, 
Wordt ze persoonlijk door hem onthoofd. 
De hemel stuurt een bliksem neer, 
Met opdracht: "Raak die ouwe heer". 

Nu is Barbara voorspraak in bittere nood 
En als 't gaat om niet voorziene dood. 
Mijnwerkers, steenhouwers en artilleristen 
Zijn lieden die om haar liefde twisten. 

 
       Beeld in de kerk van Mariaveld



20 
 
 

Gulden mis 
Annie Schreuders-Derks  

Mis, op quatertemperwoensdag. (De eerste quatertemperdag in de advent, dit is de 
derde week van de advent tussen 14 en 21 dec. Na zondag “Gaudete” of “Roze 
zondag” roze, de kleur van ingehouden vreugde). 
Ook wel de "Rorate mis" genoemd, omdat zij begint met de woorden: "Rorate coeli 
desuper". (Dauwt hemelen de Rechtvaardige),  
's Morgens vroeg met veel licht en zang en zo mogelijk aan het Maria-altaar 
gecelebreerd  ter ere van de menswording van Christus in de schoot van Maria.  
Met een overvloed aan brandende kaarsen; werd aan deze mis bijzondere kracht en 
'gouden'  zegen toegeschreven, vanwege het gedenken van Maria's blijde 
verwachting. 
 “Elke katholieke moeder zou deze mis bij moeten wonen” (Zonnewijzer 1940) 

De Gulden mis dateert minstens uit de twaalfde eeuw en verbreidde zich vanuit 
Frankrijk en West Duitsland, via België naar Nederland. In de vijftiende, zestiende 
eeuw kreeg zij het karakter van noodmis. Bijwoning ervan zou allerlei stoffelijke 
noden voorkomen, vandaar de naam Gulden mis, die niets anders zou betekenen 
dan: krachtige, voortreffelijke mis.  
Men noemde deze mis ook wel Gulden mis omdat zij met vergulde letters in de 
missalen was geschreven. 
Oudtijds ging zij met een mysteriespel gepaard. Uit de hoogte werd een duif, door 
licht omgeven, over Maria neergelaten. Zodra de zegen gegeven was, begon een 
knaap, die de engel voorstelde welke de boodschap bracht, te zingen: 

Ave Maria, gratia plena! 
Het volk viel in en zong verder: 

Benedicta tu in mulieribus! 

Een volksgebruik: Om een gulden te verdienen van je peetoom of peettante moest 
je het zien klaar te spelen om als eerste in de kerk te zijn voor de Gulden mis. Het 
eerste in de kerk zijn lukte nooit, de gulden krijgen meestal wel. 
Dat hier flink "gefoeteld" werd spreekt vanzelf. 
Degene die de Gulden mis bijwoont,  krijgt het hele jaar geen ongeluk. Dit 
verklaart ook de naam: “Schippersmis”. 

Maria Boodschap 
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Sanderbout2 
Wil Schulpen 

Binnen de ontwikkelde zienswijze ten aanzien van kerstening van Susteren e.o. en 
de stichting van het klooster, welke in twee eerdere Heemklanken3 verwoord werd, 
krijgt ook Sanderbout zijn nieuwe plek. 
Eeuwenlang is men ervan overtuigd geweest dat Sanderbout gelijkgesteld mocht 
worden met Zwentibold, koning van Lotharingen. De laatste halve eeuw echter 
werden steeds vaker vraagtekens hierbij geplaatst, zoals we kunnen lezen in deel I 
van het vijftiendelig boekwerk “De Algemene Geschiedenis der Nederlanden”, 
waar we vinden op pagina 316 het navolgende: Volgens de legende ligt Zwentibold 
begraven te Susteren, maar ook Echternach wordt genoemd. Zijn verering te 
Susteren groeit de eeuwen door en bestaat daar tot op vandaag. In een 
bisschoppelijk visitatierapport van de schatkamer van de abdijkerk uit 1885 is zelfs 
sprake van ‘Sanctus Sanderboldus’.Ook zijn vrouw wordt er als heilige vereerd en 
evenals van haar echtgenoot zijn er ook van haar relieken. 
Tevens gaven de resultaten en interpretaties  van de opgravingen in het plein ten 
noorden van de kerk geen steun aan Susterens historisch verhaal: geen verwoesting 
van de abdij, geen spoor, laat staan iets van de Noormannen. Wellicht overbodig – 
ook geen enkel spoor van een prachtige herbouw. 

Gilles van Orval historisch stukje over de abdij Susteren anno 1247-1251 
De gelijkstelling van Sanderbout en Zwentibold is een zeer oud geschiedkundig 
verhaal. Het is zevenhonderdenvijftig jaar oud en naar Guus Janssen meent, is het 
omstreeks 1650 door Jacob Kritzraedt bekend gemaakt in onze streek. Het mag een 
klein wondertje heten dat het überhaupt aanvaard is deze zienswijze. Wellicht is 
het verhaal stukje voor stukje vertaald en geïnterpreteerd naar de Susterense 
situatie. De tekst van Gilles werd een vat vol tegenstrijdigheden toen men eindelijk 
in de bezoekers van de abdij, Albericus en Gregorius, meende de opvolgers van 
Willibrord en Bonifatius te Utrecht, te weten Gregorius en Albericus (let op de 
volgorde!) te herkennen. Door deze interpretatie kende het historisch stukje over 
Susteren ineens zeven kanjers van missers: Beiden waren geen bezoekers meer van 
het vrouwenklooster, de twee sterfdagen waren onjuist, hun volgorde veranderde 
en de Utrechtse bisschop was dat in Susteren niet en de Susterense bisschop was 
dat in Utrecht niet. En als laatste niet de minste Sanderbout kon onmogelijk de 
stichter zijn. Tel daarbij dat we zeker weten dat al vóór koning Zwentibold de abdij 
van Susteren door vrouwen werd bewoond, kan de bestaande reconstructie van 
geen kant. 
Wellicht zou een moderne historicus niet meer op basis van de tekst van Gilles tot 
de slotsom komen dat Sanderbout de eind-negende-eeuwse koning van 
                                                      
2 Belangrijke bronnen voor dit artikel zijn: A.M.P.P. Janssen, Zwentibold, historie en fictie, in 
het Jaarboek voor het Land van Zwentibold, 1997, pag. 70-85, F. Th. W. Smeets, Born, een 
koninklijk domein, 1978 en N. Roozen, Susteren, 1980; Régis de la Haye (redactie), Sint 
Servaas volgens Jocundus, 2006 
3 Heemklanken 2011 nummers 2 en 3 

HISTORIE  
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Lotharingen was. Evenmin dat Alberiek en Gregor in Utrecht e.o. hun werkgebied 
hadden. 
Aangezien de tekst van Gilles gesteund wordt door gegevens uit het evangeliarium 
van Susteren en ook door de feestdagen van de heiligen, kan men met een gerust 
hart het historisch stukje over de stichting van de abdij van Susteren als juist 
aannemen. Natuurlijk kunnen we Gilles op een ‘aanpassing’  betrappen, maar dat 
toont dat hij een goed beeld van zijn tekst had. De overlevering uit de zeventiende 
tot en met de negentiende eeuw verhaalt ook dat Amelberga een dochter van 
Sanderbout was4. Bij de gelijkstelling met de koning van Lotharingen kon een 
dochter onmogelijk abdis zijn, hooguit een kind, waardoor hij een nieuwe naam 
zocht: de Gewijde ofwel Benedicta. Hij had natuurlijk geen feestdag ter 
beschikking en plaatste haar op de dag van Cecilia, haar zus immers. Echter 
wanneer beiden, Benedicta en Cecilia, werkelijk heilige abdissen waren geweest, 
zouden er zeker en vast twee feestdagen zijn geweest. Dergelijke fouten sluipen in 
een verhaal als de tekst aangepast moet worden. 
Wij aanvaarden van Gilles dat Sanderbout met de stichting te maken heeft, als 
vader van Amelberga, praktisch vanzelfsprekend. In de lijn van onze zienswijze 
zien we in hem een zevende-eeuwse persoonlijkheid. 

Sanderbout, een aanzet tot reconstructie.  
Om tot een beeld te komen staan er verschillende zaken ter beschikking. Wij willen 
eerst een beeld vormen waarbij we als enige kennis van Sanderbout het gegeven 
van Gilles nemen. Buiten Sanderbout zijn er dan nog oudheidkundige dateringen 
en interpretaties5, algemene kennis streek6, heiligenverhalen uit onze streken, 
geschiedenissen van andere kloosters in onze streek7 en natuurlijk de eerder 
gememoreerde visie zoals geformuleerd in vorige Heemklanken. 
Een terugkomend thema is dat het klooster op familie-eigendom gesticht wordt en 
hulp vanuit de familie is gebruikelijk. De eerste abdis(sen) zijn dochters uit een 
rijke en machtige familie in de streek of zelfs het land. Abdissen uit de familie der 
Merovingische koningen, de Pepijnen (hofmeiers) en Karolingers zijn geen 
zeldzaamheid. Alleen al op basis van het feit dat Sanderbout, stichter,  en 
Amelberga, eerste abdis, zo door Gilles genoemd worden, kan men al met enige 
zekerheid stellen dat Amelberga een dochter van Sanderbout is, en dat we met een 
voor onze streek zeer machtige en rijke familie te maken hebben. 
We kunnen aannemen dat rond 650 onze streek ten noorden van Maastricht nog 
niet onder de directe invloed stond van het Frankische rijk – want het gebied was 
nog niet gekerstend. Wij menen een vergelijkbare situatie te vinden in het verhaal 

                                                      
4 Augustin Dunckel, Kurze Chronik von Sittard,1823, herdruk VVV Sittard, 1975, pag. 3. Oudere 
Schrijvers als Fisen (1647) en Knippenberg (1719) vermelden het eveneens. Ook van der Aa ca. 1840  
5 Hierbij denken wij aan Lambert von Fisenne (1880-1892) en Henk Stoepker (1988-1993) 
6 270 streek wordt ontvolkt, tot ca. 600 slechts sporadische bewoning, geen leidt tot een huidige 
plaats. Zevende eeuw sterke toename bevolking en de kerstening. 
7 Servaas, Maastricht; Harlindis en Relindis, Maaseik; Wiro, Plechelm en Otger, St. Odiliënberg; Ook 
natuurlijk Landrada van Munsterbilzen, Gertrudis van Nijvel en Amelberga van Temse.  
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van Alcuinus over het leven van Willibrord. Het verhaal over Pepijn van Herstal, 
Willibrord en koning Radboud van de Friezen ademt  een situatie die we ook voor 
onze streek vermoeden, waarbij de namen Willibrord en Radboud dienen  
vervangen te worden door Alberiek, Gregor en Sanderbout. Kerstening en onder 
Frankische invloed worden een kip-ei verhaal, ze hangen in ieder geval samen. 
De stamhoofden of koningen van de diverse volkeren met hun getrouwen werden 
wanneer ze meewerkten met de kerstening beloond en zullen wel opgenomen zijn 
in de Frankische adel. Hierbij ligt het voor de hand dat Sanderbout in deze  streken 
woonachtig was en dat hij er ook vele bezittingen had. 

Sanderbout, martelaar 
Dat Sanderbout als een van de heiligen van Susteren wordt beschouwd, is niet 
vreemd. Immers het was gebruikelijk in vroeger eeuwen dat de personen die de 
stichting mogelijk maakten, al vrij spoedig door de kloosterbewoners als vrome en 
heilige personen werden beschouwd. En van het een komt het ander. 
Bijzonder is wel dat hij als martelaar gezien wordt, iemand die veel geleden heeft 
door zijn inzet  voor het geloof of er zelfs voor gestorven is. Wij nemen aan dat dit 
laatste het geval is. Immers zijn laatste gang naar de kerk van Susteren heeft diepe 
indruk gemaakt. Eeuwen later verhaalde men nog dat koning Sanderbout door zijn 
beide dochters, Amelberga en Cecilia, vanaf het veld, waar hij gedood werd, in een 
indrukwekkende processie naar zijn laatste rustplaats werd gedragen. 
Sanderbout  lijkt slechts lokale verering te Susteren ten deel zijn gevallen. Er zijn 
geen aanwijzingen dat hij elders als heilige vereerd werd. Na de verering van de 
patroonheiligen van de kerk was zijn verering in Susteren aanzienlijk. Men zou 
zelfs kunnen vermoeden dat Amelberga en Sanderbout binnen het leven van 
alledag van de kloosterlingen en mensen uit de omgeving zelfs de belangrijkste rol 
speelden, belangrijker als Alberiek en Gregor. Beiden hadden een functie in het 
dagelijks leven namelijk bij keellijden en kiespijn. Begin negentiende eeuw8 
kunnen we zien dat hun beider feest een hoge vlucht had genomen: eerste klas feest 
met octaaf en er was een volle aflaat aan verbonden. 
Van zijn stoffelijke resten is slechts een schedel overgeleverd. Dit is niet zo 
verwonderlijk wanneer men weet hoe men een groot gedeelte van het gebeente van 
de veertien heiligen in Susteren aangetroffen heeft eind negentiende eeuw. Veel 
van dit gebeente is volgens een mededeling van een oud-kerkmeester begraven9.  
Naast tand en schedel werden in 1688 ook een groen en een rood kleed van 
Sanderbout genoemd. Het groene kleed is nog steeds aanwezig in de schatkamer. 
Het blijkt een page kleed van omstreeks 1250. 
Eind zeventiende eeuw had zijn verering een grote vorm aangenomen. Aangezien 
deze verering niet in 1174 genoemd wordt, blijft er enige twijfel bestaan over de 
ouderdom van deze verering. De invloed van de  gelijkstelling met Zwentibold is 
niet positief geweest en is ook van ná Kritzraedt. Daarom menen wij dan ook dat 

                                                      
8 Het feest van Sanderbout was wel ongeveer een halve eeuw eerder overgegaan op Apollonia. 
9 Dit werd mij verteld rond 1980, dertig jaar geleden. 
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de verering van Sanderbout steeds een min of meer bijzondere plaats in de 
kloostergemeenschap en bij de mensen in de omgeving heeft gehad. 

Sittard10, Sanderbout en continuïteit bewoning   
In onze streken is de oudst bekende vermelding van Sanderbout uit Sittard. In 1500 
blijkt een gedeelte van de omringende grachten, namelijk tussen Broekpoort 
(Paardenstraat) en Putpoort (Putstraat) de naam Sanderbolt te dragen. Er zijn geen 
aanwijzingen dat hij er als heilige gezien werd. Naast de Putpoort lag fort 
Sanderbolt. Dat de naam plots opduikt, moet natuurlijk zijn oorsprong vinden in 
oudere overlevering in het land van Sittard. De gracht ter plaatse is niet ouder dan 
dertiende eeuws, namelijk als Sittard zijn grote uitbreiding kreeg met Paarden- en 
Putstraat. Wij gaan ervan uit dat het niet puur toeval is dat dit stukje gracht de 
naam ontving. Welk is de aanwijzing die de vroede vaderen van Sittard uit de 
dertiende of veertiende eeuw hebben willen geven?? Een voor de hand liggende 
verklaring is dat het gebied begrensd door de twee uitvalswegen (buiten Put- en 
Broekpoort) een achterland begrenzen waarin zich een overlevering van de persoon 
Sanderbout afspeelt. Bij voorkeur leidt een van de wegen buiten de Putpoort, 
vanwege het aanwezig fort, ons naar het gewenste terrein. 
Dat men in die tijden de herinnering aan Sanderbout wel gebruikte (of misbruikte) 
blijk wel uit de legende van “Het Bescheid van de Graatheide”11 waarin 
Sanderbout aan veertien dorpjes rondom de Graetheide rechten op dat gebied geeft. 
Het  is opgemaakt te Sittard en wel aan de hand van een ouder stuk, dat was 
gevonden in het ambt Born12. Het werd in 1534 voorgelezen aan 
vertegenwoordigers van veertien plaatsen. Waarom de mensen van de niet-Gulikse 
plaatsen dit zo maar aanvaardden, ligt waarschijnlijk aan negatieve ervaringen dat 
veel verloren ging vanaf het gebied. Zo werden rond 1507 de koeien van de 
Graatheide naar Roermond afgevoerd. 
Hoe oud is dat bescheid? Is het daadwerkelijk 
uit de Gulikse tijd? Dan mag men het niet ouder 
dan eind-vijftiende eeuw dateren. Daarbij ligt  
het voor de hand dat de hertog van Gulik of zijn 
plaatsvervanger, de ambtman van Born, met 
behulp van overlevering uit zijn ambt een stuk 
heeft laten opstellen wat hem en zijn ambt geen 
windeieren heeft gelegd. Wanneer men de latere 
gemeentegrenzen bekijkt (zie kaartje), dan 
bekruipt me het vermoeden dat het niet ten nadele van Sittard is geschiedt. 
Sanderbout was kennelijk in Sittard nog in de late middeleeuwen een bekend 
personage uit een wellicht toen al duister verleden. 

                                                      
10 PBN van Luyn, Stadt Sittardt, een grensoverschrijdend verleden, pag. 25-28, 45, 83. 
11 F.Th.W. Smeets, Born, een koninklijk domein, pag. 97.  
12 Wij nemen aan dat dit ouder stuk een voorloper is van de legende “Ritt durch den Eisenwald”. De 
inhoud van het ouder document kan sterk afgeweken hebben van de nieuwe tekst. 
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Het levendig houden van de naam Sanderbout zien we ook het langst volgehouden 
in Sittard. Nog in 1917 werd een nieuwe wijk zijn naam gegeven. De achting voor 
de persoon moet welhaast onovertroffen zijn geweest in Sittard. 
De eerste bewoning te Sittard, die ook zoals het er nu uitziet, in onafgebroken lijn 
tot ons is gekomen, vinden we in Haagsittard, een Middeleeuws dorp dat we nu 
teruggebracht zien tot een enkele boerderij. Het is de oudste onafgebroken 
bewoning in het gebied ten noorden van het Zuid-Limburgse heuvelgebied, wat we 
als een vlak terrein kunnen waarnemen, waarin de dalen van de Geleenbeek en de 
Rode Beek zich een weg zoeken richting Maas. Een ontdekt grafveld kende bijna 
honderd begravingen uit de periode omstreeks 600 tot 675.13 Men meent dat het 
grafveld hoorde bij een bevolkingsgroep van bijna honderd mensen die in vier 
hoeven woonden: vier herenboeren met familie en personeel. Behalve het grafveld 
trof men de plattegrond van een grote hoeve (veertien bij zeven meter) aan, vlak bij 
de huidige boerderij. Iets noordelijker lagen twee Merovingische graven, waarvan 
er een rijk voorzien was van grafgiften. Het grafveld lag zevenhonderdvijftig meter 
van de hoeve af.  

Wanneer we de toponymische gegevens (Sanderbout graaf en fort) naast de 
archeologische gegevens (Haagsittard) zetten, zien we dat de puzzelstukjes 
verbluffend goed terecht komen. Immers het grafveld dateert uit de tijd van 
Sanderbout en de begravingen stoppen met de kerstening. Haagsittard ligt in het 
gewenste gebied en is het snelst bereikbaar via de Putpoort. 

Er is nog een gegeven de moeite waard om bij onze afwegingen mee te nemen, 
namelijk van Jocundus die bijna duizend jaar geleden een verhaal uit de mond van 
Maastrichtenaren optekende en wel in de Servaaslegende14. Jocundus hoorde dat 
een Tendeboldus of Cendeboldus een koninklijk goed, waar tevens zijn dochter 
begraven lag,  aan Servaas (de Servaasabdij) had geschonken. Hij schonk dit tot 
heil van zijn ziel15. In de gebruikte versie staat de gift vermeld onder de naam 
Oygia16. 
Kunnen we dit toponiem in verband brengen met Haag- of beter Hagensittard17? 
Het eerste waar je naar kijkt is dan of je in de Sittardse historische literatuur iets 
vindt over eigendomsverhoudingen van de Servaasabdij met onroerend goed in 
Haagsittard. Dit bleek tot nu toe een dood spoor. 
Vervolgens bekijken we het toponiem zelf en nemen daarbij mee dat in de 
literatuur de naam gekoppeld wordt aan Hoei (Huy), vijftig kilometer zuidwestelijk 
van Maastricht aan de Maas. Wij menen dan in dat toponiem iets te mogen zien als 

                                                      
13 Ook werden te Obbicht en Stein grafvelden gevonden, ietwat kleinere en langer in gebruik: dus 
kleinere bevolkingsgroep. 
14 De Servaasabdij wordt als speler op het toneel gezien, als thuishaven van Alberiek en Gregor. 
Tevens zijn de Valentinus relieken uit deze abdij afkomstig. 
15 Elders vinden we ‘tot zielenheil van zijn dochter’. 
16 PSHAL 19, 1882, een vertaling van pater Princen, eerste helft vijftiende eeuw, pag. 49. Bij Régis 
de la Haye, o.c., pag. 196 is sprake van Oia, tot zielenrust van een dochter 
17 Hagen is de oudst vorm, die we in 1144 tegenkomen 
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“Hoogen”. Stel dat dit elfde-eeuws toponiem niet alleen lijkt, maar ook de 
betekenis heeft van ons “hoge”, dan klopt dat wel voor Haagsittard, het is 
inderdaad de hooggelegen locatie binnen de Siter. In dialect “’t Hoage”, waarmee 
we een ontwikkeling naar “’t Hagen” niet onlogisch vinden. 
Al met al menen wij te mogen stellen dat de kans dat Sanderbout ‘zijn koninklijke 
hoeve’ in of nabij Haagsittard heeft gehad redelijke proporties aanneemt. 
Vooralsnog gaan wij hier van uit18. 

Het belang van Haagsittard in lang vervlogen tijden wordt wel onderschreven door 
het gegeven dat het vlakbij de (Maas-)Trichterweg was gelegen. Momenteel een 
grensstraat tussen Duitsland en Nederland, welke qua richting de verbinding vormt 
Wassenberg-Maastricht. Wassenberg was de stamplaats van vele adellijke families 
(Gelder, Valkenburg, Heinsberg), het gaf zijn naam aan een dekenaat én was in de 
negende eeuw zó belangrijk dat het met Susteren vermeld werd in de verdelings-
akte van 870!! 
Wat er ook zij, de naam van de weg duidt op een oude verbinding met Maastricht 
en er is een betrekking met de Servaasabdij op twintig kilometer afstand 
denkbeeldig.  

Sanderbout, een stamhoofd, een koning 
Om een beeld te vormen van Sanderbout vissen we natuurlijk in een vijver die al 
meer dan dertien eeuwen oud is. We zullen het dan ook met kleine visjes moeten 
doen. Samen met vergelijkbare situaties komen we echter toch een eind, al zal 
zeker niet een onwrikbaar bewijs geleverd worden. 
De verschillende overleveringen doen ons geloven in de volgende schenkingen van 
Sanderbout: Koninklijke hoeve aan Servaas, bos aan aanwonenden en land en 
materialen aan zijn dochter voor een klooster. De overlevering toont ons een 
Sanderbout, die kennelijk voldoende eigendommen had. 
Sanderbout is door zelfs de ruim negen eeuwen oude overlevering van Jocundus in 
verband met koning gebracht, wel ongeveer vier eeuwen na de feiten.  Sanderbout 
was op de oevers van de Maas ongetwijfeld een van de voornaamste van zijn volk , 
dat in de tweede helft van de zevende eeuw gekerstend werd en tevens onder het 
Frankische gezag gesteld. 
Het is bekend dat deze streek in de negende eeuw ‘het Maasland’ genoemd werd. 
In 891 lag Suestra in Maselant. Ook de Maasgouwen, in 870 vermeld, worden aan 
deze streken toegeschreven. Voor Susteren ligt dat wat ingewikkeld, namelijk het 
wordt apart genoemd en ook als onderdeel van de Maasgouw. In 714 wordt Suestra 
gesitueerd in “pago Mosariorum”. Als bedoeld was Maasarmen had er Mosarum 
gestaan. Ik vertaalde het steeds met “gouw van de Mosariërs”, een mij verder 
onbekend begrip of volk.  Sanderbout “koning van de Maaslanders”. 

                                                      
18 Puur op basis van de naam zijn er meer toponiemen in de omgeving die in alle redelijkheid sporen 
met het begrip uit de Servaaslegende, zoals Ohé, Echt, Eik (Maaseik, Aldeneik) maar daarbij kan men 
niet terugvallen op een argumentatie als bij Haagsittard, waarmee deze verre de voorkeur verdient. 
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Opheffing van het Kapittel van Susteren19 (4 en slot) 
Wil Schulpen 

Abdis prinses Clementine 
Als laatste in de imposante reeks abdissen  vinden we een Duitse van vorstelijke 
huize,  prinses Clementine van Hessen. Zij werd geboren als dochter van landgraaf 
Constantijn van Hessen-Rheinfels-Rothenburg en gravin Maria von Stahremberg. 
Prinses Clementine is 5 juni 1747 geboren. In 1753  was ze pensionnaire te St. 
Etienne bij Straatsburg. Zij was  – evenals haar jongere zus Antoinette –  
opgenomen in het exclusieve kapittel van Thorn. Zij is aldaar vóór 1771 stiftsdame 
geworden. In augustus 1778 werd prinses Clementine tot abdis van Susteren 
gekozen. Dat was voor haar echter geen reden om naar Susteren te verhuizen zoals 
de statuten van de abdij voorschrijven. Integendeel, zij behield haar prebende te 
Thorn en werd er nadien -28 april 1794 - zelfs tot decanes gekozen.  

Prinses Clementine komt niet zoveel voor in de archieven van het kapittel. Dit is 
uiteraard niet zo verwonderlijk aangezien ze haar persoonlijke zaken waarschijnlijk 
in Thorn heeft afgehandeld.  Wij vinden haar wel bij zaken, waarbij de tijdelijke 
abdis de abdij moet vertegenwoordigen. Zo verpacht ze in 1790 de goederen te 
Roosteren die toebehoren aan de abdis en kapittel, aan ridder J. de Plevitz.  Deze 
eigendommen noemt men in het Roosterense: Vrouwenweide. 

Een voor Susteren belangrijke kwestie speelde wellicht al enige decennia voordat 
het onder abdis Clementine werd afgerond. Wellicht is het feit dat deze abdis en 
mogelijk ook al haar voorganger geen geld wilden investeren in de restauratie van 
de oude parochiekerk er oorzaak van dat de elfde-eeuwse basiliek bewaard is 
gebleven. Wellicht dat er al een contract tussen  abdis en kapittel enerzijds en de 
magistraat, het stadsbestuur, anderzijds in 1789 is afgesloten. Dit heeft kennelijk 
heel wat gekibbel veroorzaakt, waardoor men zich genoodzaakt voelde om de 
artikelen bij te schaven. Dit resulteerde in het navolgende contract. 

Voorwaarden, onder welke de Stiftskerk  voor parochiedienst gebruikt wordt   
Omdat de tweedracht en onenigheid  ten gevolge van het afbranden van de 
parochiekerk en de inrichting van de stiftskerk in Susteren, zo lang geduurd heeft 
en men deze niet heeft kunnen wegnemen door de gewenste rust te herstellen, heeft 
de magistraat op 31 mei aan hare doorluchtige prinses abdis een voorstel overgeven 
waarin gevraagd wordt enkele artikelen in het vorige(lopende) contract te 
veranderen. Hierna is het kapittel bij elkaar geroepen. Door de rentmeester zijn 
daarna de volgende voorstellen gedaan: 

Ten eerste kan de hele stiftskerk als parochiekerk gebruikt worden, behalve het 
middelste koor 20; Echter begrafenissen, jaardiensten, parochie- en bijzonder 
missen mogen aan het hoofdaltaar geschieden, wel vóór of na de kapitteldienst; 
                                                      
19 Leiddraad is het artikel “Perikelen rond de opheffing van het kapittel van Sint Salvator te Susteren 
door Drs J.A.K. Haas in de Maasgouw jaargang 88-1969, nummer 2, kolommen 33-52 
20 Ik neem aan dat ze daarmee bedoelen het priesterkoor met de viering, alwaar het jufferenkoor was. 
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Ten tweede dient de uitreiking van de communie voor de parochianen op het 
Moeder- Gods- koor21 plaats te vinden. Om daar meer plaats te krijgen worden de 
banken, die daar staan, verwijderd en er zal een nieuwe communiebank komen die 
zo lang is als het koor breed is; 

Ten derde zal de grootste en beste klok uit de oude kerk in de plaats van de 
gebroken klok in de stiftstoren gehangen worden. De gebroken klok zal samen met 
de tweede klok uit de toren22 behoren  tot de oude afgebroken materialen zoals 
hout, ijzer, steen  en de rest wat tot het gebouw van de oude kerk behoorde. Deze 
materialen zullen samen met de inkomsten van de kerk aan de tijdelijke abdis 
gegeven worden. Dit alles mag niet gebruikt worden aan de bouw van de kerk, 
maar tot sieraad. Magistraat en pastoor zullen hierop toezicht houden. Ook de oude 
overschotten van de kerkinkomsten23 zullen de abdis overhandigd worden. 
Bovendien ontvangst ze twintig rijksdaalders, welke uit algemene middelen om 
informatie in te winnen wegens de kerk gebruikt zijn. 

Ten vierde zal slechts één klok geluid worden bij de dood van een kind dat nog niet 
de communie gedaan heeft en bij een volwassene zullen drie klokken geluid 
worden; 

Ten vijfde zal een muur om het kerkhof gebouwd worden. De kosten voor het 
afbreken van de oude kerk zal door haar doorluchtige prinses-abdis gedragen 
worden . Verder zullen  restauratie-  en onderhoudswerkzaamheden aan kerk, toren 
en overige aanschaf, zoals geregeld in het vorige akkoord, betaald worden door de 
tijdelijke abdis en de gemeente zal daarvan niets tot last komen. 

Nadat alles schriftelijk vastgelegd was heeft de magistraat door de stadsdienaar, 
Mathijs Janssen met het blazen op de stadshoorn bekend laten maken, dat 
vanmiddag om zes uur alle inwoners dienen te verschijnen op de markt bij het 
stadshuis. Daar zijn verschenen (Dan volgen 96 namen). 
En nadat alles langzaam en duidelijk voorgelezen was, hebben ze het goedgekeurd. 
Ook de magistraat ging eensgezind en tevreden akkoord. Dan heeft men het in 
tweevoud gemaakt en is het eigenhandig ondertekend. 

Susteren, 1 april 1791 
 
Namens de abdij     
Clementine, princes van de Hessen, abdis van Susteren.  
J. van den Berg, namens het kapittel, rentmeester van de abdij  
  

                                                      
21 Dit koor was in de zuidelijke kruisbeuk. Maria was de patrones van de parochiekerk en het is 
waarschijnlijk dat het altaar daar als parochiealtaar is gaan dienst doen, waarvan de naam Mariakoor. 
In de veertiende eeuw zagen we ook dat het St. Jorisaltaar in adem genoemd werd  met het Maria-
altaar. Hierom vermoeden we dat het St. Jorisaltaar in deze zijbeuk stond. 
22 Ik neem aan dat hier de toren van de parochiekerk bedoeld wordt. 
23 Wellicht dat hier parochie-inkomsten bedoeld zijn 
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Namens de magistraat 
W. Backhaus, schepen en burgemeester 
J.M. Backhaus,  Christian Schalley en Wolter van Hinsberg, allen raadsverwanten 
Gerardus von den Kamp, burgemeester 

Prinses Clementine bleef wonen 
in Thorn hetgeen in tegenspraak is 
met de statuten van de abdij 
Susteren. Zij had namelijk bij haar 
intronisatie als abdis van Susteren 
moeten zweren dat zij “selver 
resideren sall zu Susteren in der 
Abdien und nyrgens anders.”   
Haar voorgangster Maria Theresia 
van Bentinck (1745-1778) was 
wel steeds in Susteren aanwezig, 
wat blijkt  uit het register, waarin 
aantekening werd gehouden van 
de aanwezigheid van de 
stiftsdames bij de koordienst. De 
naam van Clementine van Hessen 
wordt in het geheel niet vermeld.  

 

Abdis Clementine von Hessen ,die 
ook decanes van Thorn was, 
oefende aldaar de functie van 

abdis uit. De abdis  zelf, prinses Maria van Saksen, was ook abdis te Essen en 
verbleef zelf ook  niet te Thorn. Clementine van Hessen bleef bij de komst van de 
Fransen in 1794 in Thorn. Pas na de opheffing van het kapittel van Thorn (25 
november 1797) treffen we haar te Essen. Haar verblijf te Essen tot 1812 is zeker. 
In 1813 is prinses Clementine in Frankrijk gestorven en in het dorp Bras bij Verdun 
bijgezet. 
 
Overige stiftsdames 
Maria van Brenke, zesenvijftig jaar, was voor de komst van de Fransen in 1794 
uitgeweken naar Münster in Westfalen. In 1798 stelde zij haar testament op, 
waarbij ze nog een jaardienst  ter gedachtenis van haar ziel in de collegiale kerk te 
Susteren stichtte. Wellicht was ze in 1802 reeds gestorven aangezien haar naam 
ontbreekt in de ledenlijst van 1802. Ook freule Reigersberg ontbrak toen.  
Abdis prinses Clementine heeft tussen 1800 en 1802 nog een vacature opgevuld; 
namelijk de ongeveer zeven jaar oude Isabella van Blanckart werd als stiftsdame 
vermeld. In later jaren is de jonge barones Isabella van Blanckart  gehuwd. (zij 
ontving op zevenjarige leeftijd een pensioen, uitkering.) 
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Crypte 
Wil Schulpen  

In vorige Heemklanken24 zijn drie artikelen geplaatst over het middenschip, over 
het westwerk en het transept. Wij willen nu een artikel wijden aan de crypte. Een 
toch wel bijzondere ruimte van het gebouw. Een rondleider van de universiteit 
Leuven hoorde ik zijn toehoorders vertellen  dat de crypte van Susteren behoorde 
tot de drie of vier overgebleven bouwdelen van dit type dat in West-Europa 
bewaard zijn gebleven. 

Een crypte is gewoonlijk te beschouwen als een kelder binnen de kerk. Er is dan 
ook geen lichtinval en zij ligt vaak onder het hoogkoor of het westkoor. Bij de 
Amelbergakerk ligt het beduidend anders. Wellicht heeft u het nauwelijks bemerkt, 
maar wanneer u naar de crypte afdaalt dan verlaat u het kerkgebouw. Omdat het 
dus ‘ buiten de kerk’  ligt wordt dit type een ‘buitencrypte’  genoemd.  
Wanneer men in de crypte is, bemerkt men al gauw dat het geen kelder is. Door 
maar liefst negen kleine vensters valt er licht binnen. Een groot gedeelte van het 
bouwwerk steekt boven het maaiveld uit. En wanneer men vanaf een plaats in de 
vrije lucht naar de crypte kijkt ziet men deze als een soort kapel tegen de kerk om 
de  absis heen gebouwd liggen. 

                                                      
24 Heemklank 2010,1 Het Middenschip en Heemklank 2009,4 Het westwerk van de basiliek, 
Heemklank 2011,1 het transept 
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Dat men een klein metertje de grond inging, is een gevolg van de functie van de 
crypte. De crypte werd gebouwd om pelgrims op te vangen. Deze mochten 
namelijk niet de diensten in de abdijkerk verstoren. In de kerk waren namelijk van 
’s morgens vroeg tot vroeg in de avond kortere en langere diensten, zoals getijden, 
eucharistievieringen, lof en avonddienst. Daarom had men voor de pelgrims, die 
uiteraard naar de kerk kwamen om de relieken van de Susterense heiligen te 
vereren, een afzonderlijke ruimte gebouwd. 
Uiteraard behoorde het ook tot de gewoonte van de kloosterbewoners dat ze de 
eigen relieken vereerden. Om nu beide vereringen mogelijk te maken, had men een 
ruimte nodig om relieken te bewaren en die zowel vanuit de kerk als de crypte te 
bezichtigen was. Een dergelijke plaats maakte men door een crypte en priesterkoor 
door een gang met elkaar te verbinden. Vanuit het priesterkoor en absis was er een 
opening in de bodem, afgedekt door glasplaat. Deze ruimte bevond zich achter of 
onder het hoofdaltaar. De diepte van de crypte wordt dus veroorzaakt door de 
hoogte van de gang. 
De plattegrond bestaat uit vijf schepen naast elkaar (noord-zuid richting), twee 
traveeën (oost-west), een uitbouw aan de oostzijde en via twee gangen wordt de 
ruimte verbonden met twee toegangen vanuit de zijkoren. 
De crypte heeft geen eigen toegang meer vanuit buiten. Of ze die ooit gehad heeft, 
is onduidelijk. Het is trouwens voor het hele kerkgebouw onduidelijk of er meer 
ingangen waren, dan die de kloostergang verbond met de kerk 
De crypte is in tegenstelling tot de kerkruimte die met een houten zoldering is 
gedekt, met een stenen gewelf overdekt. We nemen aan dat dit veroorzaakt wordt 
door een voldoende hoeveelheid licht materiaal om een dergelijk toch relatief 
kleine ruimte te overwelven. Natuurlijk kan het ook zijn dat de techniek van stenen 
overwelving in onze streken bekend is geworden in de decennia die zitten tussen de 
bouw van het middenschip en die van de crypte. 
Alle tien ruimtes gevormd door de vijf schepen en twee traveeën als ook de ruimte 
van de uitbouw zijn overwelfd met een zogenaamd kruisgraatgewelf. Men kon 
hiermee slechts beperkte ruimtes overwelven. Nadat het “kruis” verstevigd was, 
kon men het gebruiken bij grotere oppervlakten. Deze laatste techniek werd 
kruisribgewelf genoemd. 
De plattegrond van vijf schepen en twee traveeën wordt gevormd door vier pijlers 
en tien muurpijlers. Zij worden met elkaar verbonden door de voor het romaans 
nog typerende rondboog. Een eigenschap van de rondboog is dat hij een vaste 
middellijn heeft. De hoogte van de boog is de helft van de middellijn.  
Bijzonder aan de plattegrond is dat het tweede en vierde schip smaller zijn dan de 
overige, zoals ook in de kerk zijschepen smaller zijn dan het middenschip. De boog 
over het tweede en vierde schip was dus aanzienlijk minder hoog dan de overige. 
Hierdoor dreigde de overwelvingen niet overal even hoog te worden; dit loste men 
op door de ogen een stuk hoger aan te zetten. 
In de uitbouw aan de oostzijde, gelegen tegenover de gang waarin de relieken zich 
bevonden, stond het Catharina-altaar. Dit altaar is bekend zover als de 
documentatie van Susteren teruggaat. Aan dit altaar was een geestelijk ambt of 
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beneficie verbonden. Wanneer men in die ruimte naar boven kijkt, ziet men niet 
alleen dat het gewelf op vier consoles staat, maar ook dat het gewelf beduidend 
hoger opgaat dan de overige in de crypte. Dit doet vermoeden dat deze ruimte 
oorspronkelijk een (kleine) toren heeft gekend. Het dak van de rest van de crypte 
moet dan veel minder stijl geweest zijn dan het huidige dak. 
Het huidige dak is zo stijl dat het hoger opgaande gedeelte van de uitbouw nog 
onder het dak valt. Deze zienswijze houdt ook in dat de deur in de absis naar de 
zolderruimte van de crypte, van latere datum moet zijn en dus niet oorspronkelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een detail uit tekeningen van de Rijksadiviseurs voor de monumenten van 
geschiedenis en kunst. Ik neem aan dat hiermee Cuijpers bedoeld is, die bij de 
restauratiewerkzaamheden 1887-1892 toezicht hield namens de regering. 
Hier wordt de situatie iets anders voorgesteld, namelijk het dak boven de rest van 
de crypte heeft ook de vorm van een punt dak gekregen. Deze situatie geeft de 
restauratieplannen van Cuijpers weer. 
De crypte speelt een sleutelrol bij de vergelijking met andere kerken en de datering. 
Men leest wel dat de crypte van Susteren hetzelfde grondplan heeft als de 
munsterkerk van Essen. De crypte aldaar werd in 1051 ingewijd en omdat men 
redeneert dat de kerk van Susteren een verkleinde kopie is van de munsterkerk te 
Essen, dateert men de kerk in het derde kwart of tweede helft van de elfde eeuw. 
Het is voor mij volstrekt onbegrijpelijk hoe die redenering tot stand is gekomen. 
Wat is namelijk het feit: de munsterkerk van Essen is in de dertiende eeuw volledig 
verwoest, alleen het westwerk, dat tot de elfde-eeuwse bouw hoorde en een tiende- 
eeuwse drieschepige crypte zijn overgebleven. Van de crypte is kennelijk nog de 
plattegrond bekend, maar voor het overige, met name het middenschip en 
zijschepen, is er bitter weinig bekend. In Essen redeneert men: “Men zegt dat de 
munsterkerken van Essen en Susteren nagenoeg hetzelfde zijn. Daarom neemt men 
aan dat het middenschip en zijschepen op eenzelfde wijze gescheiden zijn als in 
Essen.”. En zo ontstaat een cirkelredenering. 

Evenals bij von Fisenne zien we ook 
bij Cuijpers de kerk met twee torens.  
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Kroniek van Zöstere 
8 mei Susterse Boys wordt kampioen en 

promoveert. Het is het eerste 
kampioenschap na vierentwintig jaar. 

8 mei Na een paar dagen mooi weer is het 
deze zondag bijna tropisch: 29,8 ºC. 
Laatste maand is slechts 9 mm regen 
gevallen. 

21 mei Mark en Anke Peeters presteerden goed bij Limburgs kampioenschap 
voordragen van gedichten in Geleen. Mark won en Anke kreeg brons. 

27 mei Karel Fiddelers krijgt dit jaar de Orde van de Gulden Humor uitgereikt. 

28 mei Opening van de jaarlijkse tentoonstelling in de beeldentuin.  

4 juni De replica van de relkiekbuste van Amelberga gemaakt door Jan van 
Steffeswert werd door deken Geurts ingezegend. De replica is van de hand 
van Huib Heynen.  

5 juni Deze zondag is de kunstmarkt gehouden bij de beeldentuin. Tevens is er 
een tuinfeest bij deken Geurts. In het stift heeft de stichting 
Heiligdomsvaart een fototentoonstelling georganiseerd over zeventig jaar 
Spel der Heiligdomsvaart. Het weer werkte goed mee en het werd een 
succes. 

5 juni Jean Linssen werd koning van de Sebastianen.  

6 juni De tunnel gaat dicht. Snelverkeer wordt omgeleid via Stationsstraat. 

7 juni Nadat in de maanden maart, april en mei nog geen 20 mm  regen was 
gevallen, viel de afgelopen drie dagen  ruim 30 mm.  De laatste twaalf 
maanden viel 600 mm neerslag (www.weerstationsusteren.nl).  

9 juni AMRO bank sluit definitief haar deuren in Susteren. Alleen de Rabobank 
heeft daarmee nog kantoor in Susteren. 

13 juni In de voormalige drukkerij achter de kerk van Mariaveld is een tweede 
mortuarium in Susteren geopend. 

19 juni Tuinen te bezichtigen. Dit weekend hielden tuinliefhebbers open tuin: In 
Susteren de familie Steijvers aan de Oude Rijksweg Zuid . 

23 juni Waarnemend burgemeester Jos Hessels benoemd. 

3 juli  Een groep van zestig mensen uit Susteren neemt deel aan de 
heiligdomsvaart stoet van Maastricht. De groep beelden de geschiedenis 
van Susteren anno 900 uit. Al vier decennia geleden trok een groep van vijf 

KRONIEK VAN ZÖSTERE      

http://www.weerstationsusteren.nl/
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monniken gevolgd door tientallen nonnen uit Susteren mee in de 
Maastrichtse heiligdomsvaart. 

5 juli Huldiging Limburgse declamatiewedstrijden.Groep 3-4: vierde plaats Britt 
de Rooij. Groep 5/6: Kampioen van Limburg Mark Peters,  vierde plaats 
Sascha Pesgens. Groep 7/8: derde plaats Anke Peters, vierde plaats Lisa 
van Beek. 

9 juli Evert Zits ontvangt het eerste exemplaar van de nieuwe kalender van 
schutterij St. Nicolaas. De kalender toont foto’s van diverse kunstobjecten 
binnen het straatbeeld van Susteren. 

20 juli Twee nieuwe schuilhutten . Een in het Hout bij de T-splitsing naar 
Topskoul en het Moordkruis. De ander in het IJzerenbos. Ze zijn bedoeld 
voor wandelaars en fietsers.  

29 juli Voorzitter Natuurvrienden vijftig jaar 
getrouwd. Vanaf deze plaats willen we 
het bruidspaar Ad en Stien Feijen-van 
Thoor  gelukwensen. 

8 aug. Start Kindervakantiewerk. 

13 aug. Uitreiking boekje in serie Susteren 
weerspiegeld door de schrijfster Annie 
Schreuders-Derks aan haar echtgenoot 
Pierre. Evert Zits hield een toespraak 
waarin hij de verdienste van Annie de revue liet passeren. Ruim honderd 
mensen genoten in Vastrada tevens van een kop koffie en een basiliekske. 

19 aug. De Stichting Culturele Kring Echt organiseert een theaterfietstocht door de 
gemeente Echt-Susteren.  

21 aug. Buurtvereniging Feurth viert haar veertig jarig bestaan met een straatfeest.  

2 sept. Aan de Marktstraat  wordt bij twee ondernemers de stoep opgehoogd op 
kosten van de gemeente (ruim drie duizend euro). De andere ondernemers 
moeten het uit eigen beurs betalen. 

9 sept. Vastrada viert haar veertig- jarig bestaan. In 1971 nam de stichting de 
verantwoordelijkheid voor de verzorging van ouderen over van de zusters, 
de Dochter der Liefde. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit schreef onze 
voorzitter, Ad Feijen, een boekje over de lotgevallen van Vastrada. 

2 okt. Schutterij St. Petrus en Paulus heeft een nieuwe koning: John Savelkoul. 

3 okt. Tweeënzestig extra parkeerplaatsen bij NS-station op voormalig 
spoorwegemplacement. 

13 okt. Na twintig weken werd de tunnel geopend door wethouder Peter Pustjens. 
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26 okt. Café d’n Hook werd overvallen door twee gewapende mannen. Kastelein 
Marius weerde zich zodanig dat de overvallers op de vlucht gingen. Er 
waren slechts lichte letsels.  

31 okt. Vastrada stopt met Tafeltje Dekje . 

4 nov. Waarnemend burgemeester Hessels opent de bibliotheek in basisschool ’t 
Park. 

9 nov. De nieuwe Commissaris van de Koningin in Limburg, de heer Bovens, 
bezoekt Susteren. Bezoek Amelbergabasiliek van  9-9:30 uur. In zijn 
gezelschap was de burgemeester en hun eega’s. Het gezelschap kwam 
vanaf Hommelheide, allen op een solex. Deken Geurts liet zich 
verontschuldigen, wegens ziekte. 

16 nov. Onze vereniging organiseert met Veldeke Echt een dialectavond in 
Susteren. 

20 nov. Sinterklaas in Susteren. De stoet trekt van de markt naar de harmoniezaal.  

22 nov. Har Pluijmakers ontvangt de ArboAward 2011. Hij ontving deze prijs met 
bijbehorend geldbedrag voor zijn bijzondere wijze om de arbeids-
omstandigheden in de dagelijkse werkomgeving te verbeteren bij 
Pergamijn.  

25 nov. In Baakhoven ontstond ’s morgens om zeven uur een brand. Door het 
snelle optreden van een medewerkster van Orbis Thuiszorg konden een 
bejaarde vrouw en haar  achtenvijftig jarige zoon tijdig uit het huis weg. 
Een andere zoon , vierenvijftig, verloor zijn leven in de brand. Oorzaak van 
de brand is dat Baakhoven nog steeds geen gasvoorziening heeft. 

 

Vastrada tekening jubileumboekje 
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Gelaeze 

DE CANON VAN LIMBURG: LIMBURGSE  GESCHIEDENIS  IN  TWEEËNVIJFTIG  VENSTERS 

Het boek: Overzichtelijk en rijk geïllustreerd. In tweehonderdvijfenvijftig pagina’s 
passeren de belangrijkste momenten, gebeurtenissen en personen uit de 
Limburgse geschiedenis. 

De Website: www.canonvanlimburg.nl  
MUSEUM  HET DOMEIN SITTARD 

Tot 26 februari is er een tentoonstelling van wandkleden van Helga Paetzold. Deze 
tentoonstelling heeft als titel Hartebloed. Adres: Kapittelstraat 6. 
www.hetdomein.nl . Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 11 tot 17 uur. 
ECHTER LANDJ : JUNI 2011  

Een artikel over de prentjesverzameling van Harrie en Mia Maessen met onder 
meer aandacht voor devotieprentjes , gebedsprentjes en overlijdensprentjes. 
Ook lazen we er over “de Hompesche molen te Stevensweert’. Deze molen werd 
door graaf Vincent van Hompesch in 1722 gebouwd. Deze Hompesche molen is in 
Susteren vooral bekend als ouderlijk huis van  de Maaseikse kruisheer en 
voorganger bij vele heiligdomsvaarten in Susteren pater Willem Sangers. 
Heemkundekring Echter Landj; E: info@  -   W: www.echterlandj.nl 

DE MAASEIKENAAR 
Dit is geen verenigingsblad, maar een cultureel 
contactblad voor de Maaseikenaren.  Op hun website 
vond ik de volgende omschrijving voor de artikelen: 
Maaseiker, rijke historie, informatie over groei en 
bloei van het bonte verenigingsleven, historische 
figuren en idolen uit de Knapkoekstad, 
dialectbijdragen, boekbesprekingen van 
Maaseikenaren die publiceren, toponymische praatjes, 
genealogische studies, oude liedteksten, volkskundige 
bijdragen, sportevenementen, rariteiten allerhande, 
enz.... 
Het boekje is A5 formaat en heeft achtenveertig 
bladzijden. Het laatst verschenen boekje omvat zes 

pagina’s dialect, vijftien actualiteit en vierentwintig pagina’s over geschiedenis.  In 
het laatste nummer: 
Restauratie van veertiende eeuwse muurschilderingen (in de romaanse kerk van 

Aldeneik) door Michel Doumen, 
De Katholieke Vlaamse meisjesbond: Het eikeltje, een curiosum uit het Rijke 

Roomse Leven door Martin Boonen, 
Het huis “De Engel”, een toponymisch plaatje door Martin Boonen, 
‘Ne storm in e glas water door Th. Kees. 
Voor verder informatie zie:  www.demaaseikenaar.be. Abonnement Ned. € 16,00 

GELAEZE      

http://www.hetdomein.nl/
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NEGENTIEN GEMEENTEN, ÉÉN REGIO 
Een handboek, naslagwerkje voor de plaatselijke institutionele geschiedbeoefening 
in de Westelijke Mijnstreek. Het geldt hier gemeenten uit vervlogen tijden.  Aan de 
in 1942 opgeheven gemeente Broeksittard wordt ook aandacht geschonken. Elke 
gemeente wordt beschreven in zes pagina’s. Het boek dat honderdzestig pagina’s 
telt,  is rijk voorzien van fotomateriaal en kaarten. De oude gemeentewapens en 
bevolkingsaantallen in de negentiende en twintigste eeuw krijgen aandacht. Het 
boek is uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van LGOG kring 
Westelijke Mijnstreek door de Charles Beltjens Stichting en het Euregionaal 
Historisch Centrum Sittard-Geleen, wellicht bij velen beter bekend als het 
gemeentelijk archief van Sittard-Geleen.  Samenstellers zijn Peter Schulpen, René 
Lauwers en Guus Janssen. 

ASPERGES  TEGEN  KANKER 

Er is een uitgebreide uitwisseling via 
mailverkeer van allerlei informatie. Zo 
ontving ik onlangs van René Pernot een 
mailtje met een verhaal van een 
biochemicus wiens moeder genas van 
kanker. Het meest bijzondere wat zij tijdens 
haar ziekte deed, was vier eetlepels 
gepureerde asperges eten, ’s morgens twee 
en ’s avonds twee. De moeder stond ook 
onder doktersbehandeling en onderging 
chemokuren. 
Asperge bevat een flinke hoeveelheid eiwit-
histonen, die verbonden zijn met de 
regulering van de celgroei. Om die reden, 
gelooft de biochemicus dat asperge een 

substantie bevat, die hij een celgroeiregulator noemt. Deze functie zou 
verantwoordelijk zijn voor de uitwerking op kanker en dient tevens als een 
algemene lichaamstonicum. 
De biochemicus noemt gevallen van longkanker, blaastumor en huidkanker die 
genezen zouden zijn na een maandenlang asperges eten. Ook tegen nierstenen is 
het al sinds eerste helft achttiende eeuw bekend. 
Er zijn ook mensen die asperges gewoon lekker vinden. 
 
GEMEENTELIJKE SUBSIDIE 
Na vele gesprekken wisten we de gemeente ervan te overtuigen dat ook onze 
vereniging – zoals ook onze zusterverenigingen al jaren krijgen – “recht” hebben 
op enige gemeentelijke subsidie. Na een jaar van praten kwam begin december het 
bericht dat ook onze vereniging nog dit jaar kon rekenen op deze bijdrage.

asperges 
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KRANTENARTIKELEN UIT 1895 
Uit: De Katholieke Limburger – Sittards weekblad 

Zaterdag 23 februari 1895 (nummer 8, 34ste jaargang) 
SUSTEREN. - Bij de jl. Dinsdag gehouden verkiezing voor een lid van de 
gemeenteraad waren van de 62 kiezers 54 opgekomen. Gekozen werd de heer H. 
Claessen, te gehucht Veurt, met 32 stemmen. Op den heer Winteraken, te Dieteren, 
waren 22 stemmen uitgebracht. 

Zaterdag 6 april 1895 
SUSTEREN. — Zaterdagavond werd door onzen wakkeren onbezoldigde 
rijksveldwachter J. Houben en den gemeenteveldwachter M. Cremers van hier in 
arrest genomen de jongedochter H. S., oud 18 jaren, verdacht van kindermoord. 
Later werd zij door de marechaussees van Sittard naar de gevangenis te Roermond 
overgebracht. Als verdacht van medeplichtigheid aan dit feit is te St. Joost, 
gemeente Echt, gearresteerd zekere Th. 

Zaterdag 20 april 1895 
SITTARD. — Een man uit Susteren kwam dinsdagnamiddag voor zaken naar 
Sittard en bracht toen en passant een bezoek  bij goede kennissen te Overhoven 
doch nauwelijks was hij daar binnengetreden en had na de gebruikelijke 
plichtplegingen  op een stoel plaats genomen, of hij zakte ineen en was dood; een 
beroerte had zoo plotseling een einde aan zijn leven gemaakt, 's Anderendaags 
werd het lijk per rijtuig naar Susteren vervoerd. De man was gehuwd en ruim 50 
jaren oud. 

 — In de Gangelder heide, 
Pruisische grenzen, lag er een 
troep Zigeuners van 30 man. 
De grens der hele provincie 
Limburg was afgezet met 
gendarmen. In het begin der 
week trachtte de bende bij 
Gulpen de grenzen te 
overschrijden, doch werd door 
de politie teruggedreven. Naar 
wij vernemen zijn de 
Zigeuners heden morgen 
tussen Nieuwstadt en Susteren 
over onze grenzen getrokken. 
De politie is ijverig in de weer 
om het lastige volkje terug te 
drijven. 
 

Musicerende zigeuners 
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Zaterdag 25 mei 1895 
SUSTEREN. Maandag 20 Mei, toen de Koninklijke trein hier zou passeren begaf 
zich de volgende stoet naar het station: De Weledelachtbare heer burgemeester, de 
leden van de gemeenteraad, het koninklijk Fanfare-Gezelschap “Concordia”, de 
onderwijzers, de schooljeugd met vlaggetjes in de hand en de drie schutterijen met 
ontplooide vaandels. Zodra de trein in de verte gezien werd, speelde het Fanfare-
gezelschap het volkslied. Ofschoon met de meest mogelijke snelheid voorbij 
stomende, werden toch in den trein tekenen van bijval naar buiten opgemerkt, en 
uit Maastricht kwam korte tijd daarna een telegram aan de burgemeester, waarin 
Hare Majesteiten Haren dank betuigden voor de hulde Haar bewezen. In vrolijke 
stemming keerde de stoet terug naar het oude schoollokaal, waar het lustig toeging 
en menig glaasje geledigd werd op de gezondheid en het lang leven van de 
Koningin en de Koningin-Regentes. De schooljeugd werd verrast met een portret 
van de Koningin, en onthaald op een versnapering. 

Zaterdag 20 juli 1895 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Susteren. Herkozen de heer J.M. Meuffels met 28 stemmen. Gekozen de heer H. 
Kelleners met 28 stemmen. Op de heer B. Meuffels, aftredend lid, werden 25 en op 
de heer J van Heel 12 stemmen uitgebracht. 

Zaterdag 27 juli 1895 
BEESEL. — Zondag overleed alhier, geheel onverwacht, onze hooggeachte 
kapelaan, de weleerwaarde heer Renerus van den Bergh. Zeer eerwaarde was 
geboren te Susteren in 1854, priester gewijd te Roermond in 1879, kapelaan 
benoemd in hetzelfde jaar te Geulle en als dusdanig verplaatst naar deze parochie 
in het jaar 1890. 
Te Echt stak zondagnamiddag, omstreeks twee uur, een hevige orkaan op, die circa 
vier à vijf minuten aanhield; in den beginne meende men het rollen van vele 
rijtuigen te horen, doch spoedig merkte men, dat duizenden dakpannen werden 
afgeworpen; ook werden honderden glasruiten stuk geslagen en daarbij nog zeer 
vele bomen ontworteld en middendoor gebroken; ook in het veld is grote 
verwoesting aangericht: bijna alle korenhopen zijn voor den grond geslagen en 
door elkaar geraakt, zodat het voor den eigenaar moeilijk zal zijn ze te herkennen. 
De schade door dezen orkaan teweeggebracht, is hier dan ook nog al beduidend. 
Niet minder hevig heeft de storm van jl. zondag in het naburige Susteren 
huisgehouden: daken werden opgeheven, deuren en vensters uit hun hengsels 
gerukt, terwijl tevens aan de te veld staande vruchten veel schade is veroorzaakt. 

Zaterdag 14 september 
SUSTEREN. — In het onder deze gemeente gelegen Baakhoven kwam dinsdag 
het zevenjarig dochtertje van W. W., dat met andere kinderen in het veld aan het 
vuurtje stoken was, met de vlammen in aanraking en bekwam zodanige 
brandwonden, dat zij na korten tijd daaraan overleed. 
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Eerste busverbinding Sittard-Susteren-Maaseik 1926 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze foto is in 1926 genomen op de brug over de Maas bij Roosteren. 

De heer Kwakkernaad, een machinist bij de Nederlandse Spoorwegen had een 
autobus aangeschaft en kennelijk de toestemming gekregen om een buslijn te 
onderhouden tussen Sittard en Maaseik via Susteren 

De heer Kwakkernaad heeft de twee broers Rinus en Janus Krijntjes als bemanning 
van zijn bus aangetrokken. Rinus (links op de foto) was de chauffeur en was 
gekleed met pet en draagt een tas. Naast hem staat Janus, die een ‘kaartjesapparaat’ 
heeft omhangen en is kennelijk de conducteur.. 

De route werd later overgenomen door de heer Engelbert. 

De foto mochten we ontvangen van Rinus Krijntjes. 
 

 
  

FOTO’S OET DE AUW DOAS      
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Voetbal in Voetbal in Susteren (1910-1940) 
Wil Schulpen 

In 2009 vierde de voetbalclub Sportclub Susteren haar vijfenzeventig jarig 
bestaan25. De  vereniging werd opgericht in 1934. Pater Peters tekende uit de mond 
van Sjeng Huskens op dat al in 1914 een voetbalclub met de naam ‘Glück auf’ 
rondliep. Hij vermoedde dat deze vriendenclub bestond uit mijnwerkers. In 1921 
treffen we een tweede voetbalclub aan en – hoe kan het ook bijna anders – met de 
naam Suëstra. In 1929 werd deze club kampioen door te winnen van St. Pieter, 
waardoor ze Heugem voorbleven.  
In 1934 zag de voetbalclub Victoria het levenslicht. Wegens het meer voorkomen 
van die naam werd de naam een jaar later veranderd in Sport Vereniging Susteren 
(SVS). Men had een terrein aan de Heerenstraat kunnen overnemen van de ter 
zielen gegane club Excelsior, een club van spoormensen en douanebeambten. 
Victoria kende een grote toeloop van spelers, van zowel Suëstra als VVS. 

Onderstaande foto vindt u in 
‘Susteren, in oude ansichten’, 
deel 2 van Peter Koolen. Op het 
eerst oog lijken ze identiek. 
Wanneer u echter op de priester 
uiterst links let, dan bemerkt u 
dat hij bij de foto rechts naar de 
fotograaf kijkt en bij 
onderstaande foto naar de 
spelers. Volgens Peter Koolen 
dateren deze foto’s van 
omstreeks 1925. 
 
 
 

Toen de oudst bekende voetbal-
club ‘Glück Auf” mee ging 
doen aan de competitie 
veranderde men de naam in 
‘Suëstra”. De priester is  
kapelaan Geraedts van de 
Amelbergaparochie. 

  

                                                      
25 Wil Peters pater, De stamboom van het ‘oude Suëstra’, in Heemklank 1984 nummer 2 pag. 4-10 
 Harry Strijkers, 75 jaar voetballen met Sportclub Susteren, 2009. Een uitgave van Sportclub Susteren 
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Een verder onbekend team. Ook de clubkleuren die toch wel sterk op zwart (of 
rood?) wit lijken, kwamen we tot heden niet tegen bij een Susterense voetbalclub. 
Wellicht dat iemand iets bekends kan ontdekken, zodat we kunnen nagaan welke 
club dit is geweest. DVV (Dieteren)? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hier hebben we weer een foto van Suestra. Het lijkt er op dat we met twee elftallen 
te maken, waarbij Suestra een compleet elftal levert. Een tweede team met 
ongeveer een zelfde tenue maar toch aanzienlijk meer ‘wit’. Het zijn slechts acht 
spelers en een doelverdediger.    
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In 1932-1933 duikt de voetbalclub V.V. Susteren26 op. Deze voetbalde op de 
Heide. Overgekomen van Suestra zijn Sjeng Reinders en Sjeng Rutten. Onder de 
afkorting van V.V.S. deed zij mee aan de competitie. Hier treffen we dezelfde 
priester als bij de eerste foto’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een foto van het eerste elftal van S.V.S27. uit haar tweede seizoen 1935-1936. 
Op deze foto ook de dertienjarige Frans Maessen. Op zo jonge leeftijd had hij al 
een basisplaats in het eerste elftal. Op latere leeftijd ging hij naar Maurits. Hij heeft 
ook aan het Nederlands elftal mogen ruiken; hij heeft een helft meegedaan. 

                                                      
26  Peter Koolen,Susteren in oude ansichten, deel 2, afbeelding 32. 
27  Peter Koolen,Susteren in oude ansichten, deel 2, afbeelding 45. 
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Optocht van vier elftallen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Een foto uit de collectie Vaessen, welke dus gedateerd wordt vóór 1935. Bij het 
raadhuis hangt de vlag uit en voorafgegaan door  een fluit- en trommelkorps volgt 
een stoet  met op kop een formatie van jongemannen  van 1-2-3-5, waarvan de 
eerste andere kleding heeft dan de anderen: een voetbalelftal. Er achter lopen twee 
maal vier jongemannen. Hoe verder naar achteren, hoe moeilijker valt te 
onderscheiden. Het lijkt er evenwel op dat dan de twee elftallen volgen die samen 
hierboven op een foto afgebeeld staan met ongeveer dezelfde tenues. Is er een 
onderling toernooi? : SVS (Sport Vereniging Susteren) –VVS (Voetbal Vereniging 
Susteren) –  DVV (Dieteren Voetbal Vereniging) – Suestra.  
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Foto’s met clubs in optocht 
 
 
 

Rechts: trommel-
korps v. schutterij 
St. Nicolaas.  
 
 
 
 
 
 
 
Beneden: 
Fluit- en 
trommelkorps van 
schutterij Petrus en 
Paulus.. 

 
 
Boven: rechts vóór café d’n 
Hook de voetbalelf  of 
supporters van de wit/zwarten. 
In de optocht herkennen we nog 
de ‘geel zwarte’ strepen van 
Suestra en ook weer wit/zwart. 
 
 
Rechts: Hier zijn twee clubs te 
herkennen SVS of toch VVS? 
En weer zwart/wit. 
De spelers dragen regenjassen 
over de arm; men kan zien dat 
het geregend heeft. 
 
 
Aan de hand van de kleding van 
de korpsen die de clubs 
voorafgaan, kan men herkennen 
dat de foto’s van drie 
verschillende optochten zijn, 
mogelijk van een jaarlijks 
terugkerend toernooi (?).  
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Verenigingsnuujts 

MAANDAG 16 JANUARI THEMA-AVOND IN VASTRADA  
In het nieuwe jaar blijven we traditioneel op de derde  maandag  van het nieuwe 
kwartaal  onze thema-avond houden.  
Dit keer beginnen we onze serie met de herinnering aan de bevrijding van Susteren 
levendig te houden . Wij hebben twee medewerkers van de Website Peijerland, de 
heren René Rutten en Chrit Boonen , beiden niet onbekend ,  bereid gevonden om 
deze tijd weer even terug te halen . 
Chrit Boonen geeft een Power Pointpresentatie met foto´s over de bevrijding van 
het gebied Susteren-Montfort in de periode 16 tot 24 januari  1945. 
René Rutten zal uit eigen werk, indringende oorlogsverhalen van twee gezinnen 
over de evacuatie en bevrijding presenteren. 

Het belooft een herinneringsvolle avond te worden. We  nodigen U uit op16 januari 
om half acht in de recreatiezaal van verzorgingshuis Vastrada 
VRAAG: GEBRUIK VAN HANDKARREN 
Zijn er nog mensen die zich het gebruik van 
handkarren herinneren in Susteren-Dieteren? 
Werden ze ook in de buitengebieden 
gebruikt? Welke beroepsgroepen gebruikten 
ze? Wie maakte en repareerde ze? In welke 
periode werden ze gebruikt? 
Deze vragen zijn gesteld door het 
Cultuurhistorisch streek- en handkarren 
museum De Wemme in Zuidwolde. 
Reactie gaarne aan NatuurvriendenSusteren@gmail.com of bij een van de bestuursleden. 

VELDEKE KRÈNGK ECH – JAORPROGRAMMA 2012  
(Activiteiten in Broen Café, Markt) 
18 januari 19.11 oer  bóntje aovend van de Aester Ech (entree € 5,-), Royal 
07 maart  20.00 oer   jaorvergadering – fotopresentatie en meziek 
30 maart  19:00 oer  declamatiewedsjtried Ech. Peijerzaal. 
04 april   20.00 oer Veurdrachte en meziek 
13 april  19:00 oer  declamatiewedsjtried Zöstere. Harmoniezaal. 
25 april  14:30 oer  veurdrachsmiddig: wènnaars declamatiewedsjtrieje, Vastrada 
09 mei  19:00 oer  veurdrachsaovend: wènnaars declamatiewedsjtrieje, De Eghte 
30 mei  20:00 oer Jan Hayen, Grote Brónk en schutterij St. Sebastianus Gronsveld 
10 juni  08:30 oer  Groate Brónk Gronsveld en toch euver de Maas 
23 juni  09:30 oer Natuurwanjeling róndjomde Hómpesche meule 
22 augustus            oer Sjroapsjtäöker 
19 september  20:00 oer In en euver ’t Limburgs in oos gezèt  
17 oktober  20:00 oer Oos verleje es waope – Frans Pollux 
14 november   20:00 oer Ós Limburgse troubadoers 
12 december  20.00 oer  Archeologische vondsten te Echt 
20 december  19:00 oer Kersviering 

VERENIGINGNUUJTS      

mailto:NatuurvriendenSusteren@gmail.com
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JAAROVERZICHT 
Ad Feijen  
Alhoewel 2010 een turbulent jaar was in verband met het veertig-jarig 
bestaan van onze vereniging, mag 2011 een jaar genoemd worden, waarin 
wij de pers de nodige keren gehaald hebben.  
Het begon al op 6 januari met De Limburger, die schreef: "Soms kom je 
echte juweeltjes tegen" en men had het over het gedicht van Ad van Mierlo, 
die de penibele toestand in Susteren erg goed onder de aandacht bracht in 
zijn gedicht "Zöstere" .  
Op 17 januari hadden we de heer Antoine Jacobs uit Hoensbroek als 
gastspreker in ons nieuwe lokaal, de recreatiezaal van Verzorgingstehuis 
Vastrada. Hij heeft in opdracht van het Bisdom Roermond in 2001 een 
biografie geschreven over de zielzorger Tijssen, die behalve pastoor in 
Susteren ook deken in Sittard is geweest.  
Dat hij goed ingevoerd was in de materie werd de zesenveertig aanwezigen al 
gauw duidelijk en we mogen terugzien op een geslaagde avond.  
18 april, na de jaarvergadering, hield Annie Schreuders-Derks een 
diapresentatie onder de titel: "Van Esjele-goonsdig tot Paosje". Diverse 
gebruiken rondom Pasen passeren de revue en menig aha-gevoel komt bij de 
tweeënzestig aanwezigen naar boven borrelen.  
Op dinsdag 10 mei is door de reiscommissie een tocht naar Luik 
uitgeschreven met als doel het inmiddels wereldberoemde Spoorwegstation 
te bezoeken van een van ’s werelds beroemdste architecten, de Spanjaard 
Santiago Calatrava.. Het was inderdaad een gebouw met superlatieven. Een 
lengte van vierhonderd achtentachtig meter waarvan vierhonderdentien over-
dekt, breedte honderdzestig meter, vloeroppervlakte negenenveertigduizend 
vierkante meter en een golvende overkapping waarin tweeëndertigduizend 
vierkante meter glas was verwerkt. De complete bouwkosten bedroegen dan 
ook maar driehonderdentwaalf miljoen euro.  
In de middag werd in een bijzonder mooie Ardennentocht in Neupré het 
bekende Amerikaanse Militair Kerkhof bezocht.  
Woensdagmiddag 28 juni bracht onze zustervereniging Veldeke Echt een 
dialectmiddag waarbij kinderen (ook uit Susteren ) gedichten voordroegen. 
Onder de voordrachtkunstenaars waren diverse Limburgse Kampioenen.  
12 Juli bracht onze reisliefhebbers naar Gelderland waar de drieënvijftig 
deelnemers in Lievelde en Vorden hebben genoten van onder andere de 
Achtkastelenroute. In de kaasboerderij werden we goed verzorgd en men was 
enthousiast over deze toch naar het "Nederlandse".  
Maandag 18 juli bracht de Stichting Milieufederatie een milieu-avond onder 
de titel: "Limburg, verdrogen of verzuipen". De voorlichter Jo van Horen 
bracht een vrij technische maar leerrijke voordracht. Er waren achtenveertig 
bezoekers.  
Op Zaterdag 13 augustus was het Kroedwèsjdaag en in tegenstelling tot onze 
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traditionele fietstocht na de zegening van de "Wèsje", was er nu in de 
recreatiezaal van Vastrada de officiële presentatie van het boek "Zoa zagte ze 
in Zöstere" .... Annie Schreuders Derks en deel 2 in onze serie Susteren 
Weerspiegeld.  
Onder het genot van een kopje koffie met een “basiliekske” werd een 
inleiding gehouden door Evert Zits en werd het eerste exemplaar door Annie 
aangeboden aan Pierre, haar echtgenoot, die hierop niet gerekend had en 
"gans verpópzak woor". Met een dankwoord à la Annie werd dit officieel 
gedeelte besloten en was er nog een gezellig samenzijn door de meer dan 
honderd aanwezigen.  
Als laatste reis in 2011 was  Krippana. in Loosheim aan de beurt en ook nu 
weer was er een uitgebreide nieuwe collectie kerststallen in alle vormen te 
bekijken. Tevens was er een tentoonstelling met werken van de Shona-
kunstenaars uit Zimbabwe.  
17 oktober hadden we een eigen avond. Ons lid de heer Dick Kiesouw had 
een vierentwintig- daagse reis gemaakt naar China en over deze reis was een 
film gemaakt. Het resultaat was een bijna professionele film die door 
vijfenzestig personen werd bewonderd. Naast deze film van ca. een uur 
werden er nog eigen films getoond over Susteren voor 1935 en enige 
fragmenten uit de Heiligdomsvaart 2007 . Uit reacties van de toeschouwers 
bleek dit ook weer goed in de smaak te zijn gevallen.  
Op Woensdag 16 november  hebben we samen met de Kring Veldeke Echt een 
dialectavond georganiseerd  in de Harmoniezaal in Susteren met als titel “Es de sjterre 
sjtraole …”.  Intigratie is een toverwoord tegenwoordig en de achterliggende gedachte was 
dan ook de fusie enigszins werkelijkheid te geven: Artiesten  uit alle dorpen van de nieuwe 
gemeente Echt-Susteren gaven acte de presence.  De medewerking  was geweldig en in het 
bestuur van beide  verenigingen leeft de gedachte  dit elk jaar of om  de twee jaar te 
organiseren. We denken om een dergelijke avond in alle dorpen  te houden. De 
belangstelling was groot, er waren ruim honderdzeventig bezoekers uit zowel Susteren als 
Echt. De avond was zeker geslaagd. 

Voordat we het jaar 2011 uitluiden, wil ik U ons archief nog eens onder de aandacht 
brengen. Wij worden nogal eens verrast als  we leuke dingen aangeboden krijgen. 

Plotseling staat er iemand aan de deur met de vraag :” Kènst te hie get mit doon?” Even 
later sta je met een fotoalbum met de complete Raad van Elf in pasfoto’s en gewone foto’s 
van de carnavalsoptocht uit 1949. Of je krijgt een beker gebracht van een flobert-
schietwedstrijd uit 1939  en aangeboden door Burgemeester Hermans. 
Mocht U nog iets op zolder of diep in een kast tegenkomen en u staat  op het punt dit weg 
te gooien , dan effe dimmen en hardop zeggen: Ad bellen, 046 4491595 . 
Bij voorbaat al bedankt . 

Het jaar 2011 was voor ons een goed jaar en van hieruit wil ik aan allen, die ook dit jaar de 
vereniging mee draaiend hebben gehouden, ook namens mijn medebestuursleden, veel dank 
uitspreken voor uw inzet. 

Veel goeds toegewenst voor 2012   
Zalig Kerstfeesten en een Gelukkig Nieuwjaar.   
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