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Weurdje van de redaksie 
Es geer deze Heemklank ónger ouge krig, is de vastelaovend achter de rögk. ‘t Road, 
gael en greun haet den haopelik plaatsgemaak veur de sjónste kleuëre van ‘t veurjaor. 
Qua wèntjer sjtèlde ‘t neet zoa väöl veur, mer dao höbbe weer noe einmaol niks 
euver te zègke. Mer good ouch. Weer laote ‘t waer aan de waergode en weer hawte 
ós bezig mit d’n Heemklank. 
Sjoester doog wose good in bès! 

‘t Ieëste nummer van dit jaor haet volges ós weer genóg variatie te beeje. Det kump 
ómdet weer de lèste tied väöl materiaal kriege aangebaoje van luuj bènne en boete 
de vereniging, neet allein algemeine historie van Zöstere, mer ouch 
weitenswaardighede van (vreugere) vereniginge. Dao kènne weer de  kómmende 
oetgaves weer hieël get bladzijdes mit völle. Laot uch mer verrasje. 

Ouch kriege weer väöl aw foto’s. Det is veur luuj die mit de historie bezig zeen 
natuurlik hieël interessant. Weer zeen der drök mit bezig en ouch dao zólle weer 
regelmaotig juweeltjes van gaon aafdrökke in volgende nummers van d’n 
Heemklank. 

Wie ummer: väöl laesplezeer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attentie: Rabobank Clubkas Campagne! 
Voorgaande jaren heeft de Vereniging van Natuurvrienden Susteren  
een sponsorbijdrage ontvangen van de Rabobank. Recentelijk heeft 
de Rabobank haar totale sponsorbedrag gelimiteerd, waardoor alleen 
die organisaties door de Rabobank zullen worden gesponsord, die de 
meeste stemmen verkrijgen van de Rabobank-leden tijdens de Rabobank Clubkas 
Campagne. Ieder Rabobank-lid krijgt begin april een code om te stemmen in de 
periode van 9 tot 22 april. Door uw stem uit te brengen op de Vereniging van 
Natuurvrienden maakt u het mogelijk dat onze vereniging ook dit jaar weer in 
aanmerking kan komen voor een sponsorbijdrage in het kader van de Rabobank 
Clubkascampagne. Stem tussen 9 en 22 april a.s. en laat uw stem niet verloren gaan!! 
Alvast bedankt voor uw stem en steun! 

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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Film “Spelen in vrijheid 
 
Zondag 30 maart:  
Dieteren - Filmavond ‘Spelen in vrijheid’ 

Aanvang: 19.30 uur / Locatie: 
Gemeenschapshuis ‘de Koppel’ – 
Dieteren  

Op verzoek van het Actiecomité 
‘Renovatie Kerktoren’ in Dieteren 
verleent de Vereniging van 
Natuurvrienden graag haar 
medewerking aan een filmavond op 
zondag 30 maart a.s. (Halfvasten!). 
Naast de vertoning van de 
documentaire ‘Spelen in vrijheid’ – 
Majoor John Evans, bevrijder en 
vriend van Susteren, zal ook de 
vitrine met de onderscheidingen van 
Majoor Evans aanwezig zijn. 
Met het tonen van deze film wordt in 
Dieteren een culturele 
Halfvastentraditie in ere hersteld. De 
opbrengst komt ten goede aan de 
renovatie van de kerktoren. 
 
Vrijdag 2 mei: 
Reprise film ‘Spelen in vrijheid” 

Aanvang: 19.30 uur / Locatie: Grote 
zaal Orbis ‘Vastrada’ – Susteren  
Vrijdag 2 mei a.s. zal de film ‘Spelen in vrijheid’ nogmaals worden vertoond. Deze 
avond is voor de leden van de Vereniging van Natuurvrienden vrij toegankelijk.  
Van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd.  
 
Bestellen Dvd ‘Spelen in vrijheid’  

Er zijn veel reacties binnengekomen op de film/documentaire ‘Spelen in vrijheid’-  
Majoor Evans, bevrijder en vriend van Susteren. Tevens de vraag of deze dvd ook te 
koop was. Uiteraard willen we graag aan dit verzoek tegemoetkomen!  
U kunt deze dvd bestellen door € 12,50 (per stuk) over te maken op bankrekeningnr.: 
NL13RABO 0150 2046 12 o.v.v. dvd Majoor Evans. Verzendkosten € 3,50 extra. 
 
De dvd is verkrijgbaar of wordt toegezonden vanaf vrijdag 2 mei a.s.! 
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Reisprogramma 2014 
Cor Voorter 

Dit jaar staan onderstaande busreizen op het programma: 
De contactpersoon voor deze reizen is Jos Douven: 06 28317460 

Dinsdag 06 mei a.s.:  
Tour des chateaux historiques 
Vertrektijd: 09.00 uur / Vertrekplaats: Basiliek H. Amelberga – Susteren 

Deze verrassingstocht brengt ons via een landelijke route naar de kastelen van 
Modave en Jehay. Op de terugreis zullen we een uitgebreide stop maken in het 
mooiste dorp van Vlaanderen: Oud-Rekem. Het volledige programma was bij het ter 
perse gaan van deze Heemklank nog niet bevestigd. Dit heeft te maken met de 
seizoensstop in België. 
U kunt er echter op vertrouwen dat zowel geest als lichaam gelaafd zullen worden. 
Historisch en culinair heeft België ook ons genoeg te bieden! 

Let op: tijdens deze reis is de lunch voor eigen rekening! Afsluitend diner. 

Intekenen voor deze reis kan tot 15 april a.s. onder overboeking van € 55,00 per 
persoon naar bankrekening: NL13RABO 0150 2046 12 o.v.v. ‘Tour chateaux’ 
 
Dinsdag 10 juni a.s.:   
In de voetsporen van de H. Willibrord 
Vertrektijd: 10.00 uur /  
Vertrekplaats: Reinoudhal (Sporthal) 
(parkeerplaats)!!!!!!! 

Deze reis brengt ons eerst naar het 
Limburgs Museum in Venlo. De collectie 
en inrichting van het museum wordt 
momenteel flink onderhanden genomen. 
Zelfs de kerstening vanuit Susteren is 
opgenomen in hun programma. Tevens 
verzorgt mevr. Gemma Janssen van het 
museum een rondleiding door het 
museum.  
De lunch wordt gebruikt in het museum 
en vervolgens wordt de reis voortgezet o.l.v. ons aller Wil Schulpen die een route 
heeft uitgezet langs plaatsen en plekken in Limburg die  van alles te maken hebben 
met de Heilige Willibrord. In dit Willibrordusjaar en zeker gezien de rol van 
Willibrordus in het Susterense en de Heiligdomsvaart 2014 een actueel onderwerp, 
maar verbonden met Susteren, dichtbij en veraf! Afsluitend hapje en drankje. 

Intekenen voor deze reis kan tot 15 mei a.s. onder overboeking van € 55,00 per 
persoon naar bankrekeningnummer: NL13RABO 0150 2046 12 o.v.v. 
‘Willibrordustocht’ 
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Gidsen groep Anne Frank Susteren 
José Kelleners.     

Werd in 1958 opgericht door aalmoezenier Martens. Met als leidsters Riny Huskens, 
José Huizinga, Corry Kelleners, Mariet Hendrix en Marleen Meuffels. Een tak met 
gidsen, dus alleen grote meisjes. Als locatie het Groene Kruis-gebouw naast het 
klooster.  
De jongenstak verkenners had zijn eigen home, want jongens en meisjes 
waren nog apart.  
De leiding volgde eerst een inleidingscursus en een kamp en bivakcursus. 
Riny volgde ook een groepsleidsterscursus. Later is Corry Kelleners 
groepsleidster geworden. Zij bleef dat 12 jaar lang. José Kelleners volgde 
eerst alle cursussen en werd toen groepsleidster. Dit is zij 44 jaar lang 
gebleven. Een ontzettend mooie tijd met als laatste de inschrijving van het 
586e kind,  een kabouter. De kaboutergroep is er later bijgekomen. Maar de 
kleintjes werden groot  en werden vanzelf senioren-gidsen.  
Veel feestjes werden gevierd. Alle verjaardagen, het Sint-Nicolaasfeest, 
carnaval en iedere 5 jaar het lustrumfeest. De Anne Frank-feestdag werd 
gevierd met een groot kampvuur.  
Ieder jaar gingen wij op kamp, op veel plaatsen in Limburg en Brabant. Dat 
was wel het grootste feest. Zelf koken op een vuurtje, zelf stoken, zelf 
aardappels schillen, zelf soep maken en pudding koken. Ieder jaar gingen er 
wel 1 of 2 kampmoeders mee die dan “mochten” helpen. Na vele uren stoken 
en koken eerst eten en na afloop zwarte pannen schuren.  
De meisjestak ging op kamp in een gebouw, gezellig binnen slapen, samen 
met z’n vieren op een zak die met hooi gevuld werd .De meisjes hadden in 
hun home een ronde met een heel mooie naam, op kamp hoorde je ook weer 
bij die ronde.  
Als je een tijdje bij de gidsen was, werd je geïnstalleerd. Maar daar moest je 
wel iets voor doen. Je kreeg dan een takenkaart, b.v. een boodschap doen 
thuis, of je moeder helpen. Je moeder moest dat dan aftekenen tot de 
takenkaart klaar was. Dan moest je nog je eigen fluitkoord knopen. Die fluit 
kreeg je bij de installatie en moest aan dat koord. Je kreeg dan ook je das en 
baret. Als je de groep een keer mocht openen, dan moest je met je fluit de 
kinderen bij elkaar roepen, en vertellen wat er gedaan zou worden.  
Ook werd er gewerkt aan de ouderavonden. Oefenen van toneel en zang in 
ons Groene Kruis-gebouwtje. De ouderavond zelf was in het patronaat naast 
het huis van de deken.  
Er was veel hulp. Voor de verkenners de vaderverkenners, voor de gidsen de 
moeders, de:  “mo-va-ve-do’s” (moeders van vele dochters). Deze naam 
kwam van Koningin Juliana, ook een movavedo. Als de vaderverkenners op 
bezoek kwamen op kamp, brachten ze grote pannen erwtensoep mee. Als de 
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movavedo’s  kwamen, brachten ze vele vlaaien mee, heerlijk toch. De gidsen 
betaalden contributie maar hielden ook vele acties voor iets extra, want 
subsidie kende men toen niet. De movavedo’s gingen naar bruiloften en 
feestjes, speelden daar toneel en deden voordrachtjes. Daarna gingen zij dan 
met de pet rond. Zelf deed de groep iets van een loterij, zeepverkoop, 
lepeltjesverkoop en meer van die dingen die geld opbrachten. De vaders 
zorgden voor de jongenstak. Als er ouderavond was met loterij kwamen de 
prijzen van de winkeliers, die wij zelf benaderden en die dan iets bijdroegen 
als prijs. Heel oud Susteren was in de ban van de gidsen en verkenners en dit 
is nog maar iets van het begin. Ik kan er nog veel meer over vertellen, over 
de kinderen en vaders en de moeders  de kampen, de lustrumfeesten en dat 
we zelfs met de jongenstak in Frankrijk op kamp zijn geweest. Veel boeken 
vol verhalen  en foto’s en vooral mooie herinneringen aan die tijd. Maar voor 
nu veel gidsengroeten. Kapi Guido José Kelleners.     
 
 

13 juni 1960 
Anne Frankdag 

 
Rechts: 

Gidsenhome 
(barak uit WOII) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installatie van José  
Hendrikx (op de rug) 
Door guido  
Corrie Kelleners 
 
v.l.n.r. 
Mariet Hendrikx 
José Kelleners 
Annie Derhaag 
Klaartje ? Klinkers 
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Scouting 
Annie Schreuders-Derks 

De Geschiedenis van Scouting gaat terug naar 31 juli 1907, wanneer een groepje 
jongens voor het eerst het spel van verkennen gaat spelen.  
Toen op de morgen van 31 juli 1907 een groepje jongens de oversteek maakte naar 
Brownsea Island, wisten ze niet wat er allemaal zou gebeuren. Maar dat het een 
reusachtig avontuur zou worden, stond voor allen als een paal boven water. 
Onder leiding van de beroemde Engelse generaal Robert Baden-Powell  zouden ze 
gaan kamperen, iets wat in die tijd alleen door zwervers en militairen gedaan werd. 
Na aankomst werden de eenentwintig jongens in vier patrouilles ingedeeld, elk met 
een dierennaam. Die indeling was hun niet vreemd want thuis speelden ze ook vaak 
in groepjes. Maar dat ze zo ook samen zouden werken, eten en slapen en dat één van 
hen de patrouilleleider werd,  was toch wel nieuw. 
In dit fantastische kamp waarin ze vele avonturen beleefden en het nodige opstaken 
van spoorzoeken, eerste hulp bij ongelukken en redden van mensen, hun eigen potje 
kookten en gezellige kampvuren hielden met avontuurlijke verhalen, werd het door 
Baden-Powell ontworpen Scouting-programma uitgebreid getest. 
Bevestigd in zijn ideeën begon B.P, want zo werd de beroemde generaal Baden-
Powell in Engeland genoemd, onbewust aan z'n tweede carrière: die van jeugdleider, 
die zijn naam onsterfelijk zou maken..... 
Scouting was er alleen voor jongens, maar de Britse meisjes namen het heft in eigen 
handen en organiseerden zelf Girl Scouts. Maar ook buiten Engeland verspreidde het 
spel van verkennen zich bliksemsnel over de wereld. Eens in de vier jaar komen 
Scouts van de gehele wereld bijeen en ze noemen zo'n bijeenkomst een Jamboree. 
Nu zijn er meer dan 38 miljoen scouts op de wereld actief en vele malen meer zijn 
ooit lid geweest. 
De leiders en leidsters in Scouting zijn vrijwilligers. Ze krijgen geen salaris, 
integendeel het kost tijd en energie en bovendien vaak nog geld ook. Scouting- 
leiders en -leidsters investeren in zichzelf, ze zijn enthousiast en hebben veel plezier 
door het zelf te doen en te beleven. Geen wonder dus dat veel van hen zelf ooit scout 
zijn geweest. En als ze later zelf kinderen hebben zien we ook hen vaak weer terug 
maar dan als ouder. 

Een gids is een meisje tussen 10 en 14 jaar. Zij ontwikkelt haar eigen talenten. Er is 
ruimte voor iedere gids. Gidsen zijn nieuwsgierig naar hun omgeving, in binnen- en 
buitenland. Een Scout wil van alle culturen in de wereld iets leren. 

Gidsenwet rond 1950  
Op de eer van een Gids kan men vertrouwen; 
Een Gids is trouw; 
Een Gids weet zich nuttig te maken en anderen te helpen; 
Een Gids is een vriendin voor allen en een zuster voor alle andere Gidsen; 
Een Gids is beleefd en voorkomend; 
Een Gids leeft met open oog in Gods natuur; 
Een Gids weet orders te gehoorzamen zonder tegenspreken; 
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Een Gids lacht en zingt onder alle moeilijkheden; 
Een Gids is sober en spaarzaam; 
Een Gids is rein in gedachten, woord en daad.  

Gidsenbelofte  
Op mijn erewoord beloof ik met de hulp van Gods genade ernstig te zullen trachten: 
Mijn plicht te doen tegenover God, Kerk en Land;  
Iedereen te helpen waar ik kan;  
De gidsenwet na te leven.  

Kabouterwet  rond 1950 
Een kabouter is eerlijk 
Een kabouter is gehoorzaam 
Een kabouter is vriendelijk 
Een kabouter is goed voor planten en dieren.  

Kabouterbelofte  
Installatieoorkonde Kabouters, Nederlandse Padvindstergilde , 1969 
(Nederland rond 1969) 
Ik zal mijn best doen een echte kabouter te zijn, 
iedereen te helpen waar ik kan, vooral thuis.  

Padvindersbelofte Welpen  
van ? tot de fusie in 1973: 
Ik beloof mijn best te zullen doen: 
Mijn plicht te doen tegenover God en mijn land, 
De wet van de welpenhorde te gehoorzamen en  
Iedere dag een goede daad te doen.  

 
 
 
 
 
1960 eerste kamp 
 
Houthem-St. Gerlach 
bij Valkenburg 
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Verkennersbelofte rond 1950 

Op mijn erewoord beloof ik met de hulp van Gods genade ernstig te zullen trachten: 
Mijn plicht te doen tegenover God, de Kerk en mijn Land;  
Iedereen te helpen waar ik kan;  
De Verkennerswet te gehoorzamen.  

Originele wetten  
Oorspronkelijk zouden de meisjes "Rosebuds" (rozenknopjes) gaan heten, maar 
Baden-Powell vond "Brownie" toch beter geschikt. Net als bij de welpen haalde hij 
zijn inspiratie voor deze naam uit kinderboeken. De naam Brownie is afkomstig uit 
het verhaal "The Brownies" van Juliana Horatia Ewing dat werd geschreven in 1870. 
Het gaat over de twee kinderen Tommy en Betty, die leren dat ze behulpzame 
"Brownies" kunnen worden, of luie "boggarts". Een brownie is een goedaardig, 
kabouterachtig klein elfje. Een boggart is een kwaadaardig wezentje waarvan de 
betekenis moeilijk naar het Nederlands is te vertalen. Beide wezens zijn afkomstig 
uit verhalen in de Schotse mythologie.  
Bij de padvindstervereniging van de Nederlandse Antillen (PNA) wordt bij de 
kabouters nog altijd het verhaal van Tommy en Betty gebruikt. De leiding draagt 
namen als Oehoe Grey Owl, Oebi Yellow Owl, Hibou Brown Owl en Rea & Rhadi 
Deer. Voor de indeling van een hele groep kabouters worden de Nederlandse 
benamingen kring en volkjes gebruikt.  

Het uniform 
Scouting kent vele tradities. Soms gaat het om zaken die je bij alle scouts ter wereld 
aantreft. Opvallend en internationaal is het uniform. 
In 1907, tijdens B.P.'s eerste kamp, was aan de kleding duidelijk te zien uit welke 
maatschappelijke klasse een jongen kwam. Bovendien was de kinderkleding van 
toen bijzonder onpraktisch voor het spel van verkennen. Vandaar dus dat uniforme 
speelpak. Het uniform maakt nu ook duidelijk dat een scout behoort tot die groep 
van scouts waar religie, afkomst, status en politiek niet van belang is. Of je rijk of 
arm bent is bij Scouting onbelangrijk. Je bent gelijkwaardig en alleen wat jezelf weet 
te bereiken maakt het verschil. 
 
 
Op kamp werden de pyjama’s 
van de kinderen aan elkaar 
geknoopt.  
v.l.n.r. Riny Huskens  
Mariet Hendrix 
Marleen Meuffels 
José Huizinga 
Corry Kelleners 
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Het uniform zoals dat ook bij Scoutinggroepen in Nederland doorgaans gedragen 
wordt, bestaat uit een blauwe broek, een blouse en een groepsdas die per groep van 
kleur verschilt. 
De blouse heeft per leeftijdsgroep een andere kleur met daarop de diverse insignes. 
Op de rechtermouw worden altijd de naambandjes gedragen, die bestaan uit:  
Een insigne van de Scouting regio 
Een naambandje van de Scoutingregio 
Een naambandje van de Scoutinggroep 
Een naambandje van de Scoutingafdeling 
Op de linkermouw worden alle andere insignes gedragen, bijvoorbeeld:  
Insignes om aan te tonen dat je bepaalde vaardigheden bezit 
Insignes van de diverse kampterreinen waar overnacht is 
Naambandjes van diverse scoutingactiviteiten waaraan deelgenomen is. 
Op de rechterborstzak wordt altijd het insigne met het teken van de betreffende 
leeftijdsgroep gedragen. 
Op de linkerborstzak wordt altijd het installatieteken van Scouting Nederland 
gedragen. 
Eventuele toevoegingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een messenkoord (rechts), 
fluitkoord (links), jubileuminsignes, of andere bijzondere naambandjes of insignes. 

De kleuren van het uniform: 
Voor de Bevers: een felrode bevertrui.  
Voor de Esta's (Welpen (jongens), Kabouters(meisjes)): een groene blouse 
Voor de Scouts (Verkenners, Gidsen): Een Kaki blouse 
Voor de Luchtscouts (Luchtverkenners en Luchtrowans): Een grijze blouse 
Voor de Explorers (Rowans, Sherpa's): een brique blouse 
Voor de Stam: een brique blouse 

Meisjesuniform van jaren 30 tot de fusie in 1973  
In de dertiger jaren veranderde het uniform van de meisjesorganisaties van de witte 
blouse en blauwe rok in een blauwe jurk. Compleet met hoed, een stropdas met 
daarop het installatiespeldje en wit fluitenkoord. 
In 1949 werd de hoed vervangen door een petje. En in 1956 kwam de losse blouse 
en rok. De blouse werd lichter blauw en de das werd anders geknoopt. 
De Gidsen moderniseerden het uniform later en gingen een blauwe baret dragen. 
1.  overvliegvleugel 
2.  vaardigheidsinsignes 
3.  1e klas strepen 
4.  fluitkoord met fluit 
5.  petje met pet embleem 
6.  das met dasring 
7.  afdelingsbandje en groepsnaambandje 
8.  rondeteken 
9.  jaarblaadje 
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De kabouter droeg een bruine jurk met een wollen muts als zij lid was van het 
Nederlandse Padvindsters Gilde en een bruin petje als zij lid was van de Nederlandse 
Gidsen. 
Een gele das en bruine sokjes met gele streepjes hoorden bij het uniform tot 1973. 

Openingslied 
Ik koos als weg door ‘t leven, het gidsenspoor,  
‘t vraagt mij om veel te geven, de jaren door. 
Ik zal steeds ernstig trachten, heel toegewijd,  
God schenk’ mij daartoe krachten,  Ik ben bereid. 

Een goede gids wil ik wezen, tot dienen klaar,  
Naar wetten wil ik leven, in alles waar, 
Ik zal steeds ernstig trachten, heel toegewijd,  
God schenk’ mij daartoe krachten, Ik ben bereid 

Afsluitingslied 
Wij geven elkaar nu de hand, 
zodat het een keten is, 
wij smeden samen zusterband, 
die onverbreekbaar is.  
‘t is geen vaarwel maar een tot ziens, 
wij zien elkander weer! 
‘t is geen vaarwel maar een tot ziens, 
wij zien elkander weer!  
Tot de volgende keer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ronde  van de eekhoorns 
stoken en koken op een tafelvuur 
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Schilderij met een verhaal 
Evert Zits 

Dit jaar is het een eeuw geleden dat de Eerste Wereldoorlog, ook wel genoemd de 
Grote Oorlog, uitbrak. Dat gebeurde in de eerste dagen van augustus 1914. Nadat de 
Duitsers op 3 augustus Frankrijk waren binnengevallen escaleerde de strijd al 
spoedig tot een langdurige en rampzalige loopgravenoorlog, die zich met name 
afspeelde op de slagvelden aan het Westfront in Vlaanderen en Noord Frankrijk. 

Toen op 11 november 1918, de dag van de wapenstilstand, een einde kwam aan de 
verschrikkingen van de oorlog waren tien miljoen soldaten gesneuveld. Nog eens 
twintig miljoen raakten gewond. Daarnaast waren er zes miljoen burgers 
omgekomen. 
Maar op het einde van de oorlog werd de wereld getroffen door een nieuwe ramp: 
de Spaanse griep1. 

Spaanse griep 
Dit dodelijk virus was in juni 1918 de slagvelden van Frankrijk binnengedrongen. 
De soldaten die na de oorlog naar hun vaderland terugkeerden namen het virus mee, 
waardoor de fatale griep zich snel over de wereld verspreidde. 
De cijfers lopen nogal uiteen, maar volgens een van de schattingen kwamen 
wereldwijd door deze vreselijke griepepidemie vijftig miljoen mensen om het leven. 
Nederland dat dankzij zijn neutraliteit aan de greep van de oorlog was ontsnapt, 
ontkwam  nu niet aan deze nieuwe wereldramp. Tussen oktober en december 1918 
stierven zevenentwintigduizend  Nederlanders aan de Spaanse griep. 

Susteren 
Ook Susteren, dat toen circa vierentwintighonderd inwoners telde, bleef niet 
gespaard. Hoe ernstig ook hier de situatie was, blijkt uit een brief, gedateerd 24 
september 1918, van de toenmalige pastoor van Susteren, Louis Tijssen, aan de 
bisschop van Roermond Laurentius Schrijnen. 

“In de laatste drie weken hebben wij in de parochie opvallend 
veel sterfgevallen gehad. Het getal der zieken is op het ogenblik 
bijzonder groot, twee jonge mannen zijn aan tyfus gestorven en 
deze verraderlijke ziekte, die reeds in zes huisgezinnen 
geconstateerd is, broeit in meerdere en blijft steeds 
voortwoekeren.” 

Het moet voor pastoor Tijssen een zware tijd zijn geweest. Wanneer men het 
levensverhaal van deze priester kent, dan kan men zijn bezorgdheid goed 
begrijpen. Hij was een parochieherder in de ware betekenis van het woord, die zich 
volledig inzette voor zijn parochianen, waarover hij als een pater familias waakte. 
Hij was de steun en toeverlaat van noodlijdenden in het bijzonder de zieken. 

                                                      
1 Deze griep (influenza) werd voor het eerst in Spanje waargenomen. 
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Toen de Spaanse griep steeds ernstiger vormen aannam, met name in de maand 
november, gunde hij zich geen rust en was dag en nacht op pad om de vele zieken 
te bezoeken, waarvan een aantal aan de gevreesde ziekte stierf. 

Joseph Evertz 
Een van de overledenen was Joseph 
Evertz, de zoon van de toenmalige 
burgemeester van Susteren, Frans 
Evertz2. In het najaar van 1918 
verbleef de zevenentwintigjarige 
Joseph als dienstplichtig militair aan 
de Hollandse kust. Op een dag werd hij 
ingezet bij de redding van 
schipbreukelingen van een gestrand 
schip. Hij was groot en sterk en 
wadend door het koude water droeg hij 
hen naar het strand. Dit zware werk, 
verricht onder moeilijke 
omstandigheden, heeft toen veel van 
zijn krachten gevergd. 
Na enige dagen rust kreeg hij extra 
verlof en keerde per trein huiswaarts. 
Waarschijnlijk heeft hij tijdens die 
treinreis het griepvirus opgelopen, 
want treinen waren haarden van 
besmetting. 
Na aankomst in Susteren werd Joseph 
ernstig ziek en na een kort ziekbed 
stierf hij op 17 november. 
 
 

Een schilderij als herinnering 
Burgemeester Evertz en zijn twee dochters ( zijn vrouw was reeds in 1898 overleden) 
zullen in die droeve omstandigheden ongetwijfeld veel steun hebben ondervonden 
van pastoor Tijssen. Deze was goed bevriend met de burgemeester en tussen beiden 
was op velerlei terrein een hechte samenwerking. 
Pastoor Tijssen heeft toen burgemeester Evertz ter overweging gegeven om af te zien 
van een stenen monument op het graf van zijn betreurde zoon. Hij stelde hem voor 
om ter nagedachtenis aan Joseph, een schilderij te kopen van O.L. Vrouw Moeder 
van Altijddurende Bijstand en een bijbehorend altaartje te stichten in de 
parochiekerk. In een brief lichtte hij dit nader toe. 

                                                      
2 “Van Pruisische boerenzoon tot Nederlands burgervader” Korte levensschets van Frans 
Evertz door Mirjam Lambermon. Heemklank 2013 – 3. 
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“Mij dunkt, er kan geen schoner 
monument voor Joseph zaliger 
worden aangebracht, dan zoo’n 
altaartje. Een monument niet van 
kouden steen doch dat in lengte van 
dagen hier in onze kerk: 1. Zou 
spreken van zijne godsvrucht tot 
Maria; 2. Veel goed zou stichten, aan 
de bedrukten troost zou verschaffen, 
ja wij willen hopen, menigen armen 
zondaar zou doen terugkeren.” 
 
Pastoor Tijssen 
Burgemeester Evertz 

 
Burgemeester Evertz heeft met het voorgestelde plan van de pastoor ingestemd. Op 
het graf van Joseph werd een sober houten kruis geplaatst. In Rome werd een mooi 
icoon-schilderij van O.L. Vrouw Moeder van Altijddurende Bijstand besteld. 
Het werd aangebracht op een van de zuilen van het middenschip achter in de kerk, 
want pastoor Tijssen was van mening dat menigeen er nog even zou gaan bidden, 
alvorens de kerk te verlaten. Bij het schilderij werden kaarsenhouders aangebracht 
en een bidstoel geplaatst. Het geheel vormde een mooie aanwinst  voor het interieur 
van de kerk. Ongetwijfeld zal het een vertrouwde en geliefde devotieplaats zijn 
geweest in die vrome tijden, toen de kerkenog uitpuilden  van het kerkvolk. 

Vroeger interieur van de kerk met rechts het schilderij 
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In 2009 is door Stichting Kerkelijk Kunstbezit een inventaris opgemaakt van alle 
objecten in de Amelbergakerk. Onder nummer 113 staat vermeld: 
Icoon O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
Locatie zuidbeuk, westzijde. 
Inventarisnummer 12825-213; inclusief lijst: hoogte 78,5 cm breedte 67 cm; 
dagmaat: hoogte 53 cm, breedte 41,5 cm; inkt en goudverf op papier en hout, in 
houten lijst, goudkleurig bezet met glazen stenen (rood, groen, roze, wit), 
goudkleurig metaal, bezet met glazen stenen (rood, groen, turkoois) en parels 
(kroontjes Maria en Kind); neoromaans; 1910-1940 
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Restauratie 
In  de jaren 1969 tot 1972 vond een ingrijpende restauratie van de kerk plaats volgens 
plannen van Monumentenzorg. . Uitgangspunt was de oorspronkelijk sobere 
Romaanse stijl weer tot zijn recht te doen komen,  met name wat betreft het interieur 
van de kerk. Veel is er toen veranderd maar ook verwijderd: hoofdaltaar, kruisweg, 
banken, beelden en schilderijen. 
Bij die kleine beeldenstorm is het icoon-schilderij echter gespaard gebleven. Het 
kreeg zelfs een nieuwe prominente plaats in de doopkapel. Daar was ruimte ontstaan 
omdat het monumentale doopvont was verplaatst naast het priesterkoor. In deze 
kleine sfeervolle kapel komt het schilderij mooi tot zijn recht, vooral wanneer het 
wordt verlicht door het mooiste licht dat er bestaat; het licht van brandende kaarsen. 

De gidsen die rondleidingen verzorgen in de kerk kunnen nu ook over de 
geschiedenis van dit bijzondere kunstwerk een boekje opendoen. 

 
Het schilderij in de vroegere doopkapel 

 
Bron:  
Louis Tijssen, Biografie van een Limburgse zielzorger. Auteur Antoine Jacobs, 
Valkhofpers 2001.
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Zeute weurdjes 
Annie Schreuders-Derks 

In de vastetied, jeder veurjaor weer, hawwe weer allemaol weer ’t vastetrummelke 
gereid sjtaon en ote weer waeke lank geine sókker en gein zeut.  
Dao wore eine hieële houp dènger die men neet moogde aete: gein vleisj, gein bótter, 
geine sókker, gein volle mèlk en weit ich waat nog allemaol neet. De koffie dae den 
zónger mèlk en sókker wórt gedrónke, neumde men plaatselik zelfs “Gooje Vriedig”. 
En went in de zomer de melk zoer woor gewore, zag men: “Drenk dich mer ein teske 
gooje vriedig.” 
Kónt geer uch veursjtèlle det ’t gaar geine sókker goof?  
Aete en drènke zeut maake is get van alle tieje. Allein wórt det in de awdheid neet 
mit sókker gedaon. De luuj gebroekde zeut saap oet plante en vruchte.  Palme en 
dadels wore daoveur bekènd. Naeve plante en vruchte is de awdste meneer van get 
te zeute óngetwiefeld honing. Honing wórt gezeen es kosbaar good, es Godedrank. 
Door dichters bezónge es “gave Gods”,  “goddelijke dauw”, en es “uitstraling van 
de sterren”. Honing wórt gebroek veur ein goddelikke drank, allein bedoeld veur ein 
paar hoagsjtaonde luuj.  
In ’t awwe Griekelandj kosde eine liter honing aeveväöl es ein sjaop. 
Hieël väöl genaeskrachtige eigensjappe wórte aan honing toegesjreve. Sjoan is det 
honing ein meugelikheid geuf ’t laeve te verlenge. Honing sjtuit veur vruchbaarheid 
en ónsjterfelikheid ómdet ‘t zoalang good blif en ómdet ‘t: “de lusten op kan 
wekken”. 

Ieëuwelang goof ’t allein sókker in de Arabische 
lenj. Pas vanaaf de 12e ieëuw  wie de 
kruisvaarders van alles mitbrachte oet ’t heilig 
landj is mit allerlei kruje ouch de sókker in 
Noordeuropa bekènd gewore. 
Sókker is hie hieël lang es medicien gezeen. Zoa 
beheuërde eine apothieëker aan ’t ènj van de 14e 
ieëuw minstes vief versjeije saorte geparfumeerde 

kandijsókker in hoes te höbbe.  
Ein bekske mit sókker naeve de weeg wórt gebroek taege de gaele kleuër bie 
kiendjes.  
Mer toen koom de groate reis van Columbus. Dae zoog in die nuje weld Amerika, 
wie ze dao reetsókker verboewde en verwirkde. Natuurlik ginge zich de Hollenjers 
medein dao mit bemeuje. En in tied van niks wórt oet versjeije lenj roewe sókker 
gehaold dae in Amsterdam wiejer verwirk (geraffineerd) wórt. Daonao ging dae 
zuvere sókker nao anger lenj in Europa. Ouch Antwerpe woor ein hanjelcentrum. 
Mer wie de Sjpanjaarde in Antwerpe ’t veur ’t zègke krege, wórt Amsterdam dé 
sókkersjtad. Veur de productie woor de inzèt van sjlave natuurlik neet weg te dènke. 
Groate groepe sjlave wirkde veur de Hollenjers in de sókkerfabrieke en op de 
reetveljer. Mer sókker bleef ein hieël kosbaar produk. Veural mit de aafsjaffing van 
de sjlave wórt ’t ein ummer gróttere luxe. Rieke luuj, die wólle laote lete zeen det 
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zie waal get aan de veut hawwe, dege zich zelfs ein sjöpke sókker op ’t vleisj.  Vèsj, 
vleisj, greunte en zelfs oesters wórte bie de “baetere luuj” mit sókker gegaete!  
Ouch óntdèkde men de conserverende wirking van sókker. 
In 1747 haet  de Duitsje sjeikundige Andreas Sigismund Marggraf óntdèk det in 
kroate dezelfde sókker zit es in sókkerreet.  
In 1805 wórt de ieëste sókkerkroatefabriek geboewd in Duitsjlandj. Mer veur det det 
op volle toere dreijde, koom de oorlog mit Frankriek ( Napoleon).  
Èngelandj haw ein groat inkómme door de hanjel mit reetsókker. Mer Napoleon dae 
óngerwiel hawf Europa haw  verouverd, verbooj alle hanjel mit Èngelandj. Zoa woor 
d’r opèns ein groat sókkertekort. 
Napoleon zoog ouch waal get in de sókkerkroate en dae sjtimuleerde ’t trèkke van 
kroate. Nao de Franse tied probeerde Nederlandj de productie van reetsókker in de 
kolonië weer op gank te kriege, mer det ging neet lang good.  
De sókker oet kroate wórt ummer populairder en zoa wórt aan ’t ènj van de 19e 
ieëuw óngevieër aeveväöl kroate- es reetsókker gebroek. 
Nao de oorlog ging men ummer mieë kroate trèkke en door de greuj van de bevolking 
ging men boetedet ouch nog mieë sókker gebroeke. Door baetere technieke greujde 
die industrie tot waat ze noe gewore is.  
Mer sókker is mieë es ein plezerige zeutmaeker.  
Sókker wórt ouch altied gezeen es offergave óm gelök aaf te dwinge. Daoveur 
offerde men sókker aan de Gode en wórte zeute lekkere zakes oetgedeild óm angere 
te laote deile in diene riekdom. Dao kump ’t gedach vandaan: “Sókker sjtruije brungk 
gelök.”  
Väöl gebroeke bie fieëste zeen dao nog op trök te brènge al zal de meiste luuj de 
depere betekenis niks mieë zègke. ’t Ieëste waat weer gaeve bie ein fieës zeen nog 
ummer zeute zakes: vlaai, kook, bonbons, besjuut mit muuskes enz.  
Ein cadeau van sókker is ouch ein knikuigske nao de vruchbaarheid. Sókkereier aete 
mit Paosje woor ein statussymbool, mer natuurlik erg duur. Nao Napoleon, wie de 
kroatesókker koom, wórt det get gangbaarder. Van sókkerei nao ’t nóg duurdere 
chocolade ei is mer eine kleine trae. Ouch gaeve weer nog ummer, soms prachtig 
ingepakde sókkeramandele bie ein gebaorte of ein broelof.  
De ooievaar is ouch eine zeute. Óm ein sjoan kiendje te kriege mót men sókker op 
de vinsterbank sjtruije; wie mieë sókker, wie sjónder ‘t kiendje!  
Sjus es wie fruit en honing  wórt sokker in vreuger ieëwe gezeen es bezörger van 
gelök en riekdom veur de gulle gaever daovan. Sókker woor riekdom, get zeuts 
oetdeile ein riek gebaar. Sinterklaos deilt al ieëuwe lank van ziene riekdom! Dae 
sjtruit ós de zeutigheid eder jaor weer mit huip door de kamer. 
Weer gaeve zeute zakes neet mieë waeges ein depere vruchbaarheidsbeteikenis, weer 
vènje sókker en zeute zakes geweuën lekker en weer veule ós good dao bie. 
Conclusie…sókker maak gelökkig dus…. sókker is gezóndj! 

Sèntj de 18e ieëuw kènt men sjuttelkes, pötjes, laepelkes, tengskes en versjètjes óm 
sókker en zeutigheid te servere en es gesjieër bie ‘t aete. 
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De “Zoete inval” is eine naam dae gebroek wórt veur waofelkraome of bekkerieje. 
Ein verhaol vertèlt van eine bekker dae mit zien achterwerk in eine biejekörf vol 
honing (of sjroap) is gevalle en daodoor genóg haw óm “zoete broodjes” te bakke. 
 
Wiesvrouwe (18e en 19e ieëuw) die get van zich maakde, mooste ummer door de 
hieër zelf aafgehaold waere. Lekker aete sjpruk vanzelf. Daonaeve wólle ze 
Rienwien drènke mit sókker en zoaväöl beer mit sókker es zie mer lösde!!! 

Went ein kiendje sjtórf, wórte de naoberkiendjes oetgeneuëdig en getrakteerd op 
riestepap mit kanieël en väöl sókker. ’t Zelfde waat ’t gesjtórve kiendje bie de 
èngelkes ouch zou kriege. 

Sókkerdeef: Is ein gerech wo väöl sókker in gebroek wurt. 
Sókkergas: Is óngesiefer in de veurraodkas.  
Sókkerheilige: Patroan van sókker en sókkerbekkers: Agatha van Catania, 
Ambrosius van Milaan, Antonius de Grote (dae van ’t verke), Cosmas en Damianus, 
aartsèngel Gabriël, Laurentius, Mattias, Michaël (speciaal veur waofelbekkers), 
Nicolaas van Myra. 
Sókkernónk: Is eine rieke nónk zónger kènjer wo men nog van haop te erve. 
Sinterklaos wórt vreuger ouch waal èns sókkernónk geneump.  
Sókkertant: Zelfde oetlèk mer den ein tant. 
Sókkernunkske zaet men waal èns taege eine man dae mit geldj jóng vrouwluuj 
probeert te paaje. 
Sókkerkèndj: Is ein verwènd kèndj. 
Sókkerwater: Is water mit sókker det kreeg men in plaats van ein hoosdrenkske. 
Ouch taege de vieze sjmaak van laevertraon. 
Den geuf ’t nog ’t èlfde gebod: “Sjlók neet oet de sókkerpot!”.  

Zie höbbe hem ziene sókkertandj getrog. 
(Verboden te snoepen) 
 
Zie kome d´r op aaf wie de vlege op de sókker. 
(Zij kwamen er zeer begerig op af.) 

Dae hoof geine sókker in de koffie. 
(Niet ontvankelijk voor vleierij) 

Wo de kook ’t meis verbrandj is, sjtruit men  
de sókker. (Fouten verdoezelen) 

Dae sjpruk mit sókker in de moel. 
(Zoete woordjes, stroop om de mond smeren) 

Dien vader haet zeker ein sjlókwinkelke? 
(Meisje dat er goed uit ziet, óm op te vraete!) 

Hae löp mit de sjroapkan. 
(Probeert met gevlei in de gunst te komen) 
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Men vunk mieë vlege mit sókker den mit essig. 
(Met vriendelijkheid bereik je meer) 

’t Kan neet ummer sókker en zeem zeen. 
(Tegenslagen verwerken) 

Doe bös toch neet van sókker? 
(Bang om in de regen te lopen) 

Dae pak zeut en zoer van ’t laeve. 
(Hij neemt de zaken zoals ze zijn)  

’t Zeut wurt zoer door lange doer. 
(Te lang wachten op iets moois) 

In ’t Wilhelmus sjtuit zelfs:  
“nae tsuer sal ick ontfanghen 
Van Godt mijn Heer dat soet 
Daarna so doet verlanghen  
Mijn Vorstelijck ghemoet” 

Jeder jaor kan men in Kemmel (West Vlaandere) op Pènksmaondig euver de köp 
loupe. Ónger ’t motto: “Eigen taart is goud waard”, wurt dao ein  zoetemarkt 
(sneukelzondag) gehawte.  
Alles waat mit zeutigheid te make haet, kump men dao taege. Veur sjlóknaze ein 
paradies! Dees traditie is óntsjtange nao de ieëste waereldoorlog. 

Es aafsjloeting van dit zeut verhaol ein zeut aromatisch hieël romantisch 
midzomerrecep:  
Plök twieë sjermblome van de häölentäöt de man, natuurlik zoa wied meugelik van 
de autobaan aaf. Good wesje en op ein keukepapier dreuëge 
Maak deig van: 100 gram mael, 2 klein eier, 1 laepel gesjmóltje bótter, 1 laepel beer, 
2 laepele mèlk. 
De bloomsjerme waere in de deig gesop en den in ruum vèt good broen gebakke. 
Zoa werm meugelik opdene mit gesjmóltje blomehoning en poeiersókker. Mit de 
sókker aan de móndj zou men zich den mótte peuëne! 
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Ze hawte ós waal aan de gang ! 
Loek Storken 

Wèt geer dèks woróm det ape NEET kalle ? 
Nou, ......det is toch eigelik gans dudelik : ze zeen namelik bang detse anges OUCH 
net wie weer tót hun zevenensestigste door Rutte aan ’t werk gezat waere. Hie zuusse 
’t al weer direk: Einen aap is dus väöl en väöl sjlummer es eine minsj. Wat ze 
allewiele vaerdig kriege mit die luuj hie in Holland, die ouch nog van zichzelf zègke 
en dènke detse hieël sjlum zeen, det lök ze dus neet mit eine baviaan. 
Ich dènk det mènnig nog neet gebaore kiendje zich noe nog waal èns in de boek van 
de mam zou ómdreije vlak veur de gebaorte, es ’t zou wete detse hem dao boete tót 
zien zevenensestigste of zien sevetigste veur zien AOW en zien pensioen zouwe 
laote sjoefte en sjravele ! 
Zoa haw eine van mien wanjel- en wawwelkammeraoje, dae al lang zevenensestig 
gewaes is, wie d’r de vrouw krank haw, get te väöl mótte sjtaofzuige. ’s Nachs 
druimde dae dao al van. En meistal druimde hae den det ’t hoes doemedik vol sjtaof 
loog en vol sjpinnewèbbe hóng, en hae mit ’t gaasmasker op en de zjweit dik op de 
kop moos sjtofzuige. Doe zoogs in de koai nog gein handjbreid mieë veur ouge. En 
es d’r den èns fijn veur ‘t vrouwke wool sjtaofzuige, den sjloog hem dae verrekde 
klómmel ouch nog ummer aaf. Hae is daomit nao den dokter gegange. Nae, neet mit 
dae sjtofzuiger, mer mit zien eige.  
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Jao, want hae dach werkelik det d’r eine chronische pótsfimmel aan ’t óntwikkele 
woor. D’n dokter haet h’m gerösgesjtèld, mer wie d’r heives koom, vertèlde hae de 
vrouw toch mer, sjlau wie dae is, det hae van den dokter neet mieë te väöl moogde 
sjtofzuige. Volges hem haw den dokter euver ein of anger syndroom gekald, mer de 
naam van det syndroom wós t’r neet mieë. En det is noe weer ein anger syndroom. 
Volges mich haet det toch allemaol mit “sjtretsj” te make, en det wanjele det doon 
w’r noe net óm dae sjtretsj te óntloupe. Dae stress dae kriege ze, wie ze zègke, 
allemaol van de kènjer. 
Teminste, zoa neumde ze die vreuger. Noe zeen det KIDS. Det klink waal sjoan, mer 
in ’t Duutsj sjient det de aafkorting te zeen veur : K.I.D.S :Keine Interesse Du Sau. 
En det klink toch waal iets minder kits. Zoa zag eine van die men wo ich mit wanjel, 
en dae ouch eine flinke róffel kènjer en kleinkènjer haet:  „Ich kan intösje jedere 
crisis aan : ICH HÖB KLEINKÈNJER !“ 
Eine vertèlde van eine nónk van hem, dae weer ei gans anger syndroom haw : dae 
woor bang allein, dae koos gaar neet allein zeen. Want es de vrouw van dem èns eine 
kieër ei waekske nao de femilie in Braobantj woor of nao ’t ziekenhoes moos, den 
ging dae ummer bie de buurvrouw sjlaope. Neet oet nöttigheid of zoa, mer puur van 
angs. En zoa hilse dich ouch good vrundj mit de buurvrouw en duisse get aan de 
sociale contacte. Dem woor dus zoa te zègke ’t hart in de bóks gerótsj. “Jao”, zaet 
d’r, “en zó’n waekske is zoa óm !” 
“En jóng, wie is ’t toch mit dich ?“, vroge ze mich vieërtieën daag later friedes, wie 
ich èns eine vriedig haw mótte euversjlaon. ‘t Woor alsof ze mich al ei jaor neet 
gezeen hawwe.’t Woor nog net neet zoa, detse mich vroge wie ich hèdde en mich 
ein handj gove. 
“Och, ’t geit waal, allein ei bietje PHPD“, zag ich. „Waat is det den noe alweer ?”, 
zaet eine. “Nou, P.H.P.D. : pijntje hier pijntje daar”, woor ’t antjwoord. “Och, dao 
weit ich waal get op”, zag Ton toen weer. “Daotaenge mósse dich sjtrak in ’t cafeeke 
aaf en toe ein TDke pakke”. “Ein wat..”, zaet eine. “Ein TDke, ein tussen-doortje, 
ein pintje d’r tösje door, det hulp geweldig”. 
In ’t röscafeeke aangekómme zoot dao eine aan den theek mit eine euveral aan. 
“Kiek”, zaet Jan. “Det is noe einen echte vakman !” “Jao mer, wo zuus doe det den 
noe aan ?”, zaet Harie. “Ja, det is noe waal hieël erg mekkelik te zeen. Dae haet eine 
potload achter ein oar !” 
Bie good waer, den zètte w’r ós neet aan den theek, mer boete op ’t terrras, en kieke 
den o.a. nao al Gods waereldwónjere die dao dèks veurbietrèkke. “Mensje kijken” 
numme w’r det . En dao kump dich get langs. En natuurlik wurt dao, waal zónger 
det die “wareldwónjere” det zelf heuëre, ’t neuëdige kommentaar op gegaeve. Die 
houwe zich aaf en toe get oet die gäöf, dao vrit geinen hóndj broad van. 
Zoa koom d’r èns ein hieël sjmaal maedje langsparadere. “Tjuu”, zaet eine, “wat is 
die dik !” “Jao”, zaet nummer twieë, “zoa dik wie einen hieëring tösje de ouge !” 
Die oetdrökking haw ich nog noait geheuërd, mer volges de sjpraeker woor det toch 
ein authentieke aw Zösterse oetdrökking. Mer ja, die men vertèlle waal mieë. ‘t 
Meiste is neet waor, en de res is meistal gelaoge. 
Ich höb geluif ich al èns vertèld det w’r d’r twieë bie höbbe loupe die van die duur 
sigare zjwame. W’r zote op éin terrasje en door den helle wèndj lökde ’t mer neet 
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óm die sigaar aan te sjtaeke. “Gank op de wc”, zaet Harie, “dao wènjtj ’t neet !” “Jao, 
det zaes doe”, zaet den angere, “” dao wènjtj ’t geregeld, en dao hómmelt ’t zelfs 
nog aaf en toe !” 
Eine vertèlde ouch det hae veur moederdag veur zien vrouw ein doas sigare en ein 
flesj awwe klaore haw gekoch. “Jao mer”, zaet eine van die angere, “det kènse toch 
neet make !” “Mer waoróm neet”, zaet de jóng weer, “ich prakkezeer ummer weer 
wie ich de vrouw werk oet de henj kan numme. Noe haetse al get veur vaderdag veur 
mich. Noe hoofse al neet te trèkke!” Zoa hawwe weer ’t dus nog neet bekeke! 
Eine van die men, det is zó’nen hieële henjige. Dae duit alle klusjes zelf. Ein tiedje 
trök zoot dae op ’t daak te wirke, de sjouw laekde get. Dao kump ónger eine langs, 
en dae zaet taenge de vrouw van dem : “Det is toch waal gevieërlik !” “Mer nae” , 
zaet zien vrouw, “dae haet ein touw óm de nak!” 
Eine van de jónges haw, wie d’r friedessjmörges koom wanjele, vergaete de 
garaasjpaort aaf te sjloete. “Jao”, zaet d’r , “det doon ich expres, den höbse kans, det 
es ich sjtrak trökkóm, detse mich de ganse graasj opgeruimp höbbe !” 
Versjillende vriedige höbbe ze ’t ummer mer weer gehad euver graasmesjiener. Ofse 
dich noe ’t bèste eine lektrisje of eine mit eine benzienmoter kèns koupe. Den eine 
zjwoor bie eine benzienmeijer, den angere wool persee eine lektrisje. Ton, det is 
zó’nen hieëlen henjige, dae zich ummer euver de kabel veurt, dae haw de oplossing. 
Hae haw zich eine lektrisje gekoch mit drek d’rbie ein rol mit hónderd maeter kabel. 
”Jao”, zag Jan, “mer woróm zoväöl kabel ?”  “Och”, zaet Ton weer. “Zoa kènt me 
zich gerös ei paar jaor lang elke maondj ei paar maeter van dae kabel aafmeije, den 
kènse aevegood nog jaore veuroet”. Det is natuurlik ouch ein maneer. Daen Ton, det 
is dus neet allein einen henjige, mer ouch eine man mit practische oplossinge. 
Wie d’r zich det graasmesjien gekoch haw, woor d’r de vriedig daonao neet dao bie 
’t wanjele en hae haw ouch neet aafgebeld. Die waek sjient dae zeker waal drie kieër 
per daag ’t graas gemeijd te höbbe. “Ja”, zaet d’r, “wie dèkker det ich meij, wie 
eerder det ich de cente d’roet höb ! En wie dèkker desse meijs, wie minder det ’t kos 
per kieër ! ” 
Noe w’r ’t toch euver det graasmeije höbbe : bie alle wanjelieërs zeen ’t gek genóg 
de mansluuj die thoes ’t graas meije. Eigelik toch waal raar, want vrouwluuj höbbe 
hie in ós landj per sjlot van raekening toch dezelfde rechte. En normaalgesjpraoke 
meuje zich die toch mit alles ! 
Zoa haet ouch eine van die men ech van allerlei knóbbele, mer ech geinen technische 
knóbbel. Hae moos èns de vrouw helpe bie ein toch waal ei bietje technisch 
karweitje. Wie d’r genóg dóm opmerkinge haw gemaak en de vrouw dèk genog in 
de waeg haw geloupe, zaet die : ” Pak dich den auto en gank winkele !” Tja, ’t kos 
ei paar cente, mer doe höbs waal geinen heibel in de “boet” ! 
Eine van die “jónges” haw ’t, naodet d’r gepensioneerd woor, ouch mit de vrouw d’r 
euver gehad waat noe echte take veur de vrouw en echte take veur de man zouwe 
zeen. 
Echte take veur de man, haw hae gezag, wore volges hem d’n haof biehawte en twieë 
kieër per daag mit den hóndj wanjele .....etc. En det zou hae den ouch doon. Esse 
teminste einen haof en einen hóndj hawwe ! 
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Aan den theek zoot èns eine, dae hawwe w’r dao al dèkker getróffe, en den mót altied 
weer èns effe gekald waere. “Jónges” , zag dae wie w’r inkome, “kómp ens hiej. 
Geer zeet nogal sjlum !” En den mósse dich natuurlik op äöpe aan hawte, want den 
höbbe ze ein of anger geintje. “Wèt geer ’t versjil tösje gratis en veur niks ?” Óndanks 
einen houp frumsjele in die gelieërde köpkes wóste w’r dao toch gein antjwoord op. 
“Nou”, zaet de jóng triomfantelik : “Ich höb GRATIS op sjoal gezaete, EN GEER 
VEUR NIKS !” Jao, dao kooste w’r ’t alweer mit doon. Mer ja, in de loup der jaore 
zeen w’r waal gewènd óm get “einzustecken“. Esse dao neet taenge kèns, mósse dao 
neet kómme. 
Doe zuus waal, ofse noe door Rutte, door dien eige vrouw, door de buurvrouw, door 
de kènjer en kleinkènjer, door luuj in de cafee of door dien pensioenfonds wurs 
lestiggevalle, eine röstigen awwen daag is dich allewiele neet gegund. 

Det friedes wanjele en wawwele, det doon weer dus al jaore in plaats van nao eine 
psycholoog te loupe. Ómdet ’t laeve dèks toch al zoa serieus is en weer constant door 
allerlei luuj waere lestiggevalle, mótte weer ós af en toe ouch èns get óntsjpanne en 
get ónthaoste. En get aafreagere !  
En ’t is den good óm dich èns get dómme kal oet dae gelis te hauwe. Psychologe 
höbbe óntdèk det det good is veur de luuj. WEER hawwe det ieërlik gezag al väöl 
eerder gedach. Mer psychologe óntdèkke soms nao jaore sjtudie waat weer geweun 
luuj al jaore vanzelf weite. En den haet det meistal ouch nog eine sjoane cent gekos.  
En sinds w’r det noe ouch op papier gelaeze höbbe, höbbe w’r elke vriedigmörge 
“therapie” ónger ’t motto : “Moel ’t van dich aaf !” En intösje zeen w’r d’r achter : 
“Es ’t mesjien ouch neet ech hulp, ’t is waal hartsjtikke leuk en gezellig !” 
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Van nao den oorlog 
Loek Storken 

Ich bèn van net nao den oorlog, EN DET WOOL ICH GAER ZOA HAWTE. 
16 juni 1945 woort “aan ’t ziepke” op de Sjtasiewaeg baove ’t cafee van Wil Baone 
(Bohnen) (later cafee Verjans en noe tandarts Kretzers) ein oorlogskiendje gebaore 
van bienao 11 póndj. Veur den allochtone Zösterdenieër en veur de Echtenieëre : ’t 
Ziepke woor de vreugere grens tösje Zöstere en Mariaveldj, roew eweg dus 
Sjtasiewaeg en Louersjtraot.  
Daen oorlogstied woor natuurlik neet zó’ne sjoanen tied, mer mien mam woor toen 
mager en gezóndj en is 94 gewore en mien gebaortegewich woor dus ouch neet zoa, 
desse noe zaes, dao is 5 jaor lang ieëlenj en gebrek aan van alles gewaes. 
Ich höb zelfs al jaore sjterk ’t vermoede det ’t veur de minsj of veur väöl luuj baeter 
is esse van sommige dènger ei bietje te min höbbe of get kremp dao in zitte,  in plaats 
van detse dao väöl te väöl van höbbe. In Amerika (en zoa langsamerhandj ouch hiej 
en op ’t Pruusjes) zuusse det de luuj van väöl dènger väöl te väöl höbbe, en daoróm 
kómme ze ouch neet miëe door ein sjmaal of ein normaal deur in en passe ze neet 
miëe in eine geweune sjtool. (Tösje häökskes :Dit kan natuurlik waal ouch bès waal 
anger oorzake höbbe, ouch oorzake wo me neet al te väöl aan kan doon !)  
Ouch daonao, drek nao daen oorlog hawwe weer en bienao alle anger luuj ’t neet zoa 
breid, mer ich höb noait ’t idee gekrege det w’r get misde of get te kort kome. Det 
woort dich toen gelökkig ouch door nemes aangekald, desse get misdes. ‘t Woor 
geweun zoa, en vanaaf daen tied ging ’t langsaam veuroet en ’t woort ummer 
langsaam ei bietje baeter, en det woor veur bienao alle luuj of in elk geval veur de 
meiste ’t zelfde. En det woor eine zaenge ! 
Weer hawwe neet alles wovan weer hele, mer weer hele waal van alles wat w’r 
hawwe, en last but not least : WE NEVER WALKED ALONE ! 
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Ich leep ’s mörges nao sjoal mit ein däölke op miene sjouwer, en es de sjoal oet woor 
óm twellef oer, den zoot dae taengeneuver de sjoal op ’t daak op mich te wachte en 
den landjde dae weer op miene kop. En thoes dao wachde de mam! Óm twellef én 
óm veer ! En elken daag weer. Det is noe dèks waal ein anger verhaol. 
En de pap, dae woor in den oorlog waal jaore óngergedaoke gewaes, en opgepak en 
aafgeveurd nao ein kamp in Stettin, mer noe nao den oorlog moos dae waal de gansen 
daag hel wirke , mer elken aovend woor dae veur dich dao, meug of neet meug. Dae 
kreeg nog fatsoenlike kos. En ouch dao zörgde dae zelf veur. Hae haw eine flinken 
mooshaof, en in ’t klein kelderke ónger ’t hoes dao sjtóng veur ei gans jaor greunte 
en fruit in twieë-litersglaze. Pese,kese,proeme, appelmoos, erte en moere, beuënkes, 
zilverunkes, kómkummerkes en wasse dich wiejer nog mer dènke kèns. En det woor 
weer “hobby” van de mam. En aan daen hobby woor ze tót ’s aoves laat bezig. Die 
hoofde neet nao ei kaokprogram te kieke. Die zouw die men mekkelik get kènne 
veurdoon euver gerechte wo ze nog noait van geheuërd höbbe. En niks oet pötjes of 
pekskes of bouillonblökskes of vaerdige saws. Allemaol bio ! Die kaokde dae witte 
van 24Kitchen .. en daen Èngelsje flap grandioos ónger de taofel. En zoa hasse toen 
in bienao alle groate hoesgezinne ein mam die zoa good kaokde det die allewiele in 
mènnig chique hotel zoa chefkok zou kènne waere.  
Natuurlik moos toch ouch bie väöl luuj nog vaöl leid oet den oorlog sjliete. Mer de 
minsj is gelökkig ouch geneig óm veural de leuke dènger te ónthawte. Zoa kan ich 
mich nog ei sjoan verhäölke herinnere van mien paettant tant An, die väöl luuj zich 
nog waal kènne herinnere van café Verjans vreuger.  
In de jaore nao den oorlog  koom dao in de café ummer ein vrouw van de Zelfkantj, 
en die sjmókkelde bótter en koffie ónger häör kleijer. Die koom zich dao in de kaw 
wèntjerdaag ummer ein tas koffie drènke en zich get werme, en den ging ze de grens 
euver trök nao ’t Pruusjes. De douanemen, die hawwe in daen tied nog humor. Die 
vermoedde det van die bótter. Eine wèntjer hawwe ze die vrouw op ’t douanekantoar 
nao bènne gerope en die bie de sjtoof gezat, en pas wie häör de bótter in de sjtevelkes 
begós te drieve, lete ze die heives gaon. En den daag woor natuurlik weer gesjlaag. 
En ouch dit zeen “oorlogsverhaole”! 
Doe hoofs ’t dèks dus ouch neet “breid”te höbbe, óm ’t toch “werm” te höbbe. En 
dit moogse ouch figuurlik opvatte. 
Gelókkig höb ich es bevrijdingskiendje tót nog toe geinen oorlog hove mit te make, 
mer get wiejer weg zeen ters nog ummer väöl te väöl : 
LAOT DE WÈNJE WÈNJE, 
TÓT DE “VREDE” EUVERAL AANGEKÓMME IS. 

En ummer biegebleve is mich altied nog ein sjtökske oet ein gedich van de op 22 
februari 2014 op 98-jaorige laeftied gesjtórve, in Amerika wonende Juds-
Nederlandse dichter Leo Vroman : 

Kom vanavond met verhalen  
hoe de oorlog is verdwenen,  
en herhaal ze honderd malen: 
alle malen zal ik wenen. 
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De Zwarte Specht  
Jan Smeets 

Van de 111 vogelsoorten die in de periode 1996 t/m 2013 in het IJzerenbos en 't Hout 
zijn waargenomen, bekleedt de Zwarte Specht een sleutelpositie. Deze prachtige 
vogel met zijn welbekende roep die op grote afstand te horen is, maakt het bos 
"leefbaar" voor alle soorten holenbroeders en talrijke andere diersoorten die op één 
of andere manier profiteren van de broedholen die deze vogel uithakt.  
De Zwarte Specht is een kwetsbare gevoelige bosvogel met een typisch leefgebied. 
Hij zoekt naar houtmieren, in vermolmde bomen en achter boomschorsen. Geen 
houtmieren betekent geen voedsel voor de Zwarte Specht. Door zijn lange kleverige 
tong ver uit de snavel te steken kan hij houtmieren en keverlarven uit hun 
schuilplaatsen halen. 
 

 
 
Vanaf 1996 begin van de broedvogeltellingen in het IJzerenbos en 't Hout tot en met 
2013 heeft de Zwarte Specht slechts in 1996 en 1997 in het IJzerenbos met succes 
jongen groot gebracht. In beide jaren verdween bij het massaal rooien en ruimen van 
honderden kaprijpe populieren de nestboom. Bij deze rooiwerkzaamheden die ook 
in navolgende jaren plaatsvonden, zijn vele dode bomen en wegrottende reeds 
omgevallen boomstammen verdwenen. Veel vogelsoorten hebben dood hout, holle 
bomen, loszittende boomschorsen en omgevallen wegrottende boomstammen nodig 
om voedsel te zoeken, te nestelen en jongen groot te brengen. Door exploitatie van 
deze omvangrijke hoeveelheid populieren voor houtverwerkende bedrijven is voor 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Bl
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lange tijd leefgebied voor de Zwarte Specht verloren gegaan. Oude bomen zouden 
het recht moeten hebben hun bestaan te beëindigen in de natuur waar zij zowel nuttig 
als onvervangbaar zijn. 
In 2010 heeft de Zwarte Specht wel nog gebroed maar in de eifase is het nest door 
beide vogels om onverklaarbare wijze verlaten.  
Limburg telde in de periode 1990-1997, 283 Zwarte Spechten en in de periode 1998-
2011, 306 (tijdschrift Limburgse Vogels). De populatie Zwarte Spechten in 
Nederland is in de periode 1990-2011 afgenomen (tijdschrift Vogelbalans).  
  
Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo maar 
 
Een vrouw zong zo maar op de straat 
een kindje speelde zo maar buiten 
een baby sliep zo maar in zijn wagen 
het was winter maar de lente kwam 
zo maar 
zo maar 
 
 
Piet Zits 
Uit de bundel Bewegen langs decors die blijven (1991) 
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Susteren, twee eeuwen Nederland (1814-2014)  (I) 
Wil Schulpen 

Het volgend jaar is het niet alleen dertien eeuwen geleden dat Willibrord voet in 
Susteren zette, er is niet alleen een volgende editie van de heiligdomsvaart,  maar het 
is eveneens twee eeuwen geleden dat Susteren Nederlands werd. 

De reden dat wij kiezen als startpunt voor de toevoeging aan Nederland is, dat we in 
het gemeentelijk archief van de voormalige gemeente Susteren documenten vonden 
met de tekst van het traktaat van Parijs. In dat traktaat vinden we een opsomming 
van de Gulikse gebieden en plaatsen welke aan Pruisen toevallen. Susteren had 
immers vier eeuwen tot de Gulikse bezittingen gehoord, waarvan het de eerste eeuw 
grotendeels verpand was. Het is dan ook logisch dat men in Susteren belangstelling 
had voor de verdeling van het hertogdom Gulik, nadat Napoleon in 1813 verslagen 
was en de laatste Fransen in 1814 deze streken verlieten. In de opsomming vinden 
we … Jülich, Linnich, Geilenkirchen, dat gedeelte van het kanton Sittard, dat 
westelijk van een lijn over Hillensberg, Wehr, Millen, Havert en Waldfeucht, al deze 
voorgenoemde plaatsen met hun velden tot Pruissen behoort, ligt …. Heinsberg, 
Erkelens …. Deze tekst komt uit het traktaat van Parijs van 30 mei 1814, artikel 3.  

Hieruit menen we te mogen concluderen dat bij dit traktaat reeds in lijnen vastgelegd 
is dat Susteren naar het vorstendom der Nederlanden gaat. Wellicht dat een en ander 
op het Congres van Wenen nader uitgewerkt is. De reden dat Susteren na 
vierhonderd jaar afgescheiden werd, ligt er wellicht in dat Engeland Pruisen niet 
vertrouwde en eiste dat Pruisen  tenminste een kanonschot van de Maas verwijderd 
zou blijven.   Susterens grondgebied reikte tot minder dan een kilometer   tot aan de 
Maas  en werd daarom  bij het grondgebied van Nederland gevoegd.  

Voor Susteren en zijn inwoners  was dit een grote verandering. Vele zaken 
veranderden immers, waarvan die van de officiële voertaal wellicht voor velen een 
probleem was. Immers het Hoogduits werd vervangen door het Nederlands en dat 
zal menigeen in Susteren een blok aan het been zijn geweest. 
Een andere zaak was dat men meer zuidoostelijk en oostelijk georiënteerd was en nu 
meer westelijk en noordwestelijk. Welke invloed dit op de mensen heeft gehad is 
niet duidelijk, maar het Echt, Roosteren en Nieuwstadt voor de Fransen buitenland 
lagen nu in hetzelfde land en Isenbruch en Schalbruch werden buitenland. Echter de 
rol van deze grenzen zal niet groot zijn geweest. 

Nieuwe kansen? 
In de Gulikse periode lag Susteren in een werkelijke uithoek van het land Gulik en 
de bond waartoe het behoorde. Nu werd het niet beter, wellicht kwam het zelfs nog 
meer geïsoleerd te liggen. Want welke investeringen zouden er gedaan worden aan 
de smalle oostzijde van de Maas tussen Sittard en Nijmegen? Venlo en Roermond 
zouden wel aangesloten worden op het westen van de Maas en de Zuid Limburgse 
gebied zou via Maastricht hetzelfde krijgen. We zien ook dat de verbindingen aan 
de westzijde van de Maas belangrijker waren, denk aan de Zuid Willemsvaart. 
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Het Verenigd Koninkrijk (1815-1830) 
 

Het Vorstendom waaraan Susteren 
werd toegevoegd, veranderde al één 
jaar later in het Verenigd koninkrijk 
der Nederlanden. Een groot probleem 
was het mentaliteitsverschil tussen het 
katholieke zuiden en het protestantse 
noorden. In het noorden was ook nog 
veertig procent katholiek. Drie kwart 
tot tachtig procent was katholiek, maar 
de protestanten onderdrukten de 
meerderheid van de bevolking. Dit 
kwam onder meer tot uiting in de 
zetelverdeling in de kamers. Ondanks 
dat het zuiden twee maal zoveel 
inwoners had, was het aantal 
Kamerzetels ongeveer gelijk. In het 
leger waren de hoge functies zelfs 
bijna allemaal voor de protestante 
noorderlingen.  
In 1819 werden de mensen verplicht 
om het Nederlands te beheersen 
wanneer men naar de gemeente, of 
voor notaris of rechter ging. Wellicht 
als stil protest zou men in de kerk te 

Susteren nog een eeuw lang het verschijnsel van de  Duitse preek kennen. Het leek 
wel duidelijk dat Willem I de Nederlanden met zijn beleid niet bij elkaar zou houden. 
 
Het wapen van de gemeente Susteren (1820-1982).  
Op 19 april 1818 schreef burgemeester J.H. Schulpen aan het arrondissement van 
Roermond  een briefje met de tekst: Aan mijn chevalier, onderintendant van het 
arrondissement van Roermond, Permitteerd dat ik de vrijheid neem van Ue. Voor te 
dragen dat onze gemeente Susteren altijd eenen zegel gehad heeft, zo hieronder te 
zien is. Deesen zegel is met uijtdruk van twee gezusters met daaromme geschreven, 
in oude letters Swester Scabahor, hetwelk seer analoge is op Susteren. Daeromme 
bidde ik van mij permissie te verlenen van deeze zegel in de toekomende te durven 
gebruiken”.  

Op 8 november 1820 gaat de Hooge Raad van Adel akkoord met het gebruik van een 
zegel, wat omschreven wordt als “Zijnde een rood schild beladen met twee zwarte 
vrouwenbeelden, verbeeldende twee gezusters, houdende beide in de linkerhand 
eenen vogel, en in de rechterhand, de een eenen roozenkrans, en de tweede eenen 
palmtak.” 

Koning Willem I 
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Het is jammer dat de mensen van de Hoge Raad niet in 
staat waren het schepenzegel van Susteren goed te 
interpreteren. Het is duidelijk dat op het vroeg dertiende 
eeuws zegel de dames twee valken op hun hand hebben 
die ze aan het oefenen zijn voor de jacht. Daarbij werd 
gebruik gemaakt van een loervogel, een oefenvogel.  De 
gebruikte symboliek gaat terug op de herinnering 
binnen Susteren van de eerste helft van de dertiende 
eeuw dat de woonkern zijn ontstaan en belang te danken 
heeft aan de abdij. Het begrip “gezusters” vindt zijn 
oorsprong in de overlevering in de volle middeleeuwen 
dat de gezusters Amelberga, Gertrudis en Aldegondis 

Susteren gesticht en rijk begiftigd hebben.  

De twee dames zijn in 1260 ook in het stadswapen terechtgekomen. Later zijn ze 
ook steeds behouden gebleven voor wapens en zegels van die gemeente waarvan 
Susteren deel uitmaakte. 

Kadaster 
Uit het gemeentearchief 
blijkt dat men al in 1818 
bezig was met een 
kadasterkaart op te 
stellen. In een document 
van 26 juni 1818 vinden 
we dat P.I Sotian, 
geometrist een sectie 
verdeling meldt: A: 
Dieteren Noord   B. 
Heyde  C: Ysenbroeker3 
D Susteren  E  
Baakhoven en F  
Dieteren Zuid.  Enkele 
keren wordt als 
scheiding tussen 
sectoren vermeld als 
grens de Grande Route.  
Opvallend is de 
benoeming van het 
broekgebied in het 
noordoosten van het 

kerspel, Isenbroek. In de periode zijn ook alle percelen opgenomen. Maar de kaart 
die ons overgeleverd is dateert van n\a de aanvullingen na de Belgische Opstand.  

                                                      
3 Het Broek of Susterderbroek wordt hier nog steeds Isenbroek of IJsenbroek genoemd. 
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Er zijn tabellen uit de periode rond waarschijnlijk 1819 bekend met een volledige 
opname van het grondgebied van Susteren. Of dat in die jaren al tot echte 
kadasterkaarten heeft geleid, is niet duidelijk, de gemeentegrenzen zijn wel exact 
uitgetekend. De kaarten die nu bekend zijn, tonen een gewijzigde situatie van 
omstreeks 1840, nadat in die jaren de wijzigingen van de laatste twee decennia 
verwerkt zijn in eveneens tabellen. 
De kaarten tonen nog vele interessante details, zoals bijvoorbeeld de Feurderpoort. 
Ook het oude wegennet en wellicht zelfs nog de plaats van het oude stadhuis op de 
markt gelegen.  
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Uit het leven van deken Tijssen4 (5)5 
S. Tijssen, indertijd pastoor te Grathem 
Publicaties vanaf 1 november 1957 

Pastoor Susteren 1911 – 1919 

Onlangs hebben we kunnen lezen dat Susteren in 2014 weer 
zijn Heiligdomsvaart zal houden. Omdat men minder 
bekend is, met wat Susteren aan geschiedenis en schatten 
herbergt, willen we het voornaamste even mededelen.  
In 714, gaf de machtige Pepijn II Susteren aan de grote 
apostel en onze nationale heilige St. Willibrordus. Er werd 
een abdij gesticht en de H. Willibrord werd er eerste abt. In 
Susteren werden in de 8e eeuw begraven de H. Gregorius, abt van Utrecht en (na de 
dood van Aartsbisschop Willibrord) beheerder van het bisdom Utrecht, alsook de H. 
Albericus,  de tweede bisschop van Utrecht. 
De abdij van Susteren was een rust- en vluchtoord en een trefpunt voor de 
missionarissen van ons vaderland. Dit Susteren werd verwoest door de Noormannen, 
doch tegen 900 na Christus stichtte Koning Zwentibold er een abdij voor vrouwen. 
Zwentibold sneuvelde in een gevecht tussen Susteren en de Maas, werd in de abdij 
begraven en al spoedig als een heilige vereerd. 
De drie eerste abdissen Amelberga, Benedicta en Cecilia vonden eveneens hun 
laatste rustplaats in Susteren en werden tot de eer der altaren verheven. De H. 
Amelberga is nu nog de patrones van de kerk. 
Zodoende was Susteren rijk  aan relieken van zijn eigen heiligen. In de loop der 
eeuwen kwamen hierbij de relieken van andere heiligen, zodat wij gerust mogen 
aannemen, wat J. Linssen in „De Maasgouw" schreef: „Na Maastricht is in Limburg 
geen plaats eerbiedwaardiger dan Susteren." Geen wonder dan ook dat Susteren van 
oudsher evenals Maastricht en Aken, zijn heiligdomsvaart hield. Wij menen dat 
zulks onder het pastoraat van L. Tijssen niet is gebeurd. Wegens de grote oorlog van 
1914-1918 is ze toen uitgesteld. 
Maar wel waren deze heiligdommen en schatten aan de zorg van de pastoor 
toevertrouwd. Het waren dubbele schatten. Op de eerste plaats omdat het 
overblijfselen waren van heiligen en daarom onze verering waardig, op de tweede 
plaats omdat ze bewaard werden in schrijnen welke om hun oudheid, 
kunstzinnigheid en kostbare versieringen grote waarde hadden. Dit alles werd goed 
bewaard in de schatkamer, welke zich bevindt in de zuidelijke toren en vanaf het 
oksaal bereikbaar is. De pastoor had de sleutel van deze kamer. Steeds was pastoor 
Tijssen bereid om oudheidkundigen en mensen die zich hiervoor interesseerden te 
vergezellen en hun de schatten te tonen. 

                                                      
4 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 
5 Zie Heemklank 2009, 2 en 4, 2011,1 ; 2013,1. 

HISTORIE 
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Een der heren van het Rijksarchief schrijft dat pastoor Tijssen een en al 
welwillendheid was bij de behandeling van de zaken, waarvoor hij naar Susteren 
gekomen was en dat hij de indruk meekreeg, met een bijzondere persoonlijkheid 
onderhandeld te hebben. De pastoor begeleidde dit soort bezoekers ook naar de 
huizing achter de kerk en het kerkhof gelegen om hen daar muurresten te tonen van 
het oude stift (woning of klooster van de abdis en kanunnikessen). 
Het gebeurde ook wel dat de pastoor bezoek kreeg van mensen die zich om financiële 
redenen voor deze zaken interesseerden : antiquairs of opkopers. We hoorden 
pastoor Tijssen zelf vertellen hoe ook een Jood naar Susteren was gekomen. De 
pastoor was heel welwillend hem de schatten te tonen, maar had vooraf gezegd dat 
er geen sprake zou zijn van verkopen. Edoch! Bij het zien en beschouwen van een 
of andere reliekhouder kwam het water deze deskundige in de mond en werd de 
begeerte er naar zó groot dat hij het toch waagde een zeer grote som te bieden. 
Wellicht wist hij uit ervaring dat vele mensen en ook pastoors daarvoor waren 
gezwicht en eerbiedwaardige zaken verkwanseld hadden,  en  nu wilde hij bij pastoor 
Tijssen ook zijn kans wagen. Hij kwam echter op de koffie. Verontwaardigd kreeg 
hij te horen:  „Ha, daar komt de Jood weer boven." Direct werd de bezichtiging 
beëindigd, de schatkamer gesloten en mijnheertje kon Susteren verlaten. 
Het kan niet anders of pastoor Tijssen heeft al deze heiligen van Susteren in zijn 
verering betrokken. Zo kon hij bij de mensen zeggen “De heiligen van Susteren 
beschermen onze parochie”, en gaf zo blijk  van zijn vertrouwen in de hemelse 
voorsprekers. Vooral de patrones de H. Amelberga — had een streepje voor. In het 
gezamenlijk avondgebed met de huisgenoten werd deze  met name genoemd. 
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Ploeghenpoort en Abdissenmolen  
Wil Schulpen  

Onderstaand probeer ik tot een nieuwe zienswijze te komen wat betreft de ligging 
van de Ploeghenpoort.  Het belang van deze poort werd naar mijn inschatting geheel 
bepaald door de ligging van de molen van abdis en kapittel en het erbij liggend 
gehucht Roth (Root). 

 
 
 
Volgens een proces verbaal in 1576, waarin oude burgers en schepenen een uitspraak 
werd gevraagd over de molen van de abdis, blijkt dat de molen van het stift op een 
terrein met de veldnaam Roth lag en dat bij die molen nog een vijf- of zestal huizen 
gelegen waren. De molen was in 1576 reeds verdwenen. Omdat er niemand in het 
gehucht naar hun overlevering gevraagd werd, meen ik dat de overige bewoning ook 
verdwenen was. 
Rond 1400 vinden we weliswaar een tiental hoeves met hun eigenaren bekend, maar 
wij menen dat het begrip ‘hoeve’ hier meer gezien moet worden als een ‘haof’ (tuin). 
Er werd in die lijsten van inkomsten van de parochiekerk slechts één huis vermeld 
‘bij de molen gelegen’.   
In 1402 wordt vermeld dat de erfgenamen van Dirk Schamps een hoeve op het Root 
bezitten. Ruim drie eeuwen later wordt bij het Root gesproken van Schampskamp:  
´ Dirk Schulpen, Goerdt Voss, Joes Bohnen van de Schampscamp hercomend van 
Hendrik Storms op gheen siedt der Stattsgraef, de ander sijde Theule Weide, het 
Meuleplaetzke en de gemeine straet.”  

Stukje uit kadasterkaart, ca. 1819 
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Thulle-wei grenst aan de stadsgracht, dus de beschrijving kan niet. Er is een foutje 
ingeslopen namelijk er had niet ‘wei of weide’ gelezen moeten worden maar ‘weg’. 
En dan blijkt een gedeelte van Thulle-weide de Schampskamp te zijn. 
Dan wordt op de kaart een en ander duidelijk: Thulle weg staat er op vermeldt, ‘de 
gemeine straat’ is de weg die naar de gracht loopt en het Meulenplaetske is de 
verbreding van Thulleweg aan de Rode beek. 
Het Meulenplaetske is de plek waar men de Rode Beek oversteekt bij de pas  naar 
de molen en het gehucht.  Zo een oversteek was in vroeger tijden een van de 
belangrijkste punten in het landschap. Hier kon men een beek passeren. Bruggen 
waren vanaf een bepaalde tijd wel een alternatief, maar wel erg duur. Met tol werden 
vaak de kosten bestreden. Maar meestal moest het landschap zelf meewerken en dan 
is het bekendste model dat van de voorde. 
Een ander verschijnsel trof ik aan in de belangrijke verbindingsweg langs de Maas 
bij de passage van de Geleenbeek tussen de Katzbeckermolen en de Poolmolen onder 
Holtum. Daar ligt de veldnaam Lutterpas. Ik beweerde dat ‘pas’ hier staat voor het 
nemen van het obstakel Geleen in de weg.6 
Hier, bij de molen van abdis en kapittel, vinden we hetzelfde verschijnsel. Bij de 
overgang ligt het Pasveld, het veld bij de passage door de Rode Beek. Wat het 
verschil in landschappelijke betekenis van voorde en pas is, blijft onduidelijk7 . 
De ligging van de Ploeghenpoort is op basis van deze kaart te bepalen. Althans 
wanneer men er vertrouwen in heeft dat het wegennet nauwelijks wijzigingen heeft 
ondergaan  in de periode 1500-1800. Vanaf het Meulenplaetske loopt slechts één 
route tot aan de stadsgracht en men mag dan veronderstellen dat hier de doorgang, 
dus de Ploeghenpoort heeft gelegen. 

Binnen de versterking loopt in 
het betreffende gebied helemaal 
geen weg tot aan de gracht, maar 
met interpolatie (zie puntjes) 
van doodlopende weggetjes 
komen we op hetzelfde punt als 
waar aan de overzijde van de 
gracht een weg naar het 
Meulenplaetske loopt. De 
locatie van de poort is gevonden. 
Eén probleempje: Pas-straat, de 
straat naar de Pas en het Pasveld 
hebben ander richtingen. Duidt 
wellicht op de situatie vóór de 
aanleg van gracht en wal! 

                                                      
6 Heemklank 2012,2 pag. 34/35 
7 Dat bij een van de twee vormen menselijk ingrijpen nodig was, is mogelijk, maar tot nu toe werd 
geen enkele vingerwijzing daarnaar gevonden. 
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Toponymie: Papenhoven, Bicht en Maastricht 
Wil Schulpen 

De abdij van Susteren had vier belangrijke bezittingen, die vermeld staan in de 
statuten uit het jaar 1579, te weten vier hoeven met bezittingen te Susteren, Holtum, 
Papenhoven en Leuth. 
Gebroek op twee, Holtum op ruim twee en Papenhoven op ruim vijf kilometer 
afstand van de abdij.  Ter vergelijking: de uiterste noordoosthoek van de oude 
gemeente Susteren ligt op bijna vijf kilometer van de Amelbergabasiliek. De hoeve 
te Leuth ligt ongeveer twaalf kilometer weg en ligt merkwaardig genoeg aan de 
andere kant van de Maas.  
Met een halve dagmars kon men langs de drie eerste hoeven lopen. De geringe 
afstanden hiervan tot de abdij doen het vermoeden rijzen  dat het gebied wel eens in 
de vroege en mogelijk nog in de  volle middeleeuwen met het Susterense één groot 
gebied vormden waarin de abdij een hoofdrol speelde. In het gebied “achter”  de lijn 
Gebroek-Holtum liggen twee plaatsnamen waarvan we het idee hebben dat ze wel 
eens oorspronkelijk teruggrijpen op een gebiedsnaam: Obbicht en Grevenbicht. In 
dat gebied ligt Papenhoven, waarvan we vermoeden dat dit dorp teruggaat op een 
Papenhoeve ofwel een hoeve welke eigendom was van Papen. Papen zijn monniken, 
lage geestelijken en hoeve is een boerderij, waarvan  we het idee hebben dat ze van 
een iets groter type is.  
Wanneer is een hoeve in het Bichter land eigendom geworden van monniken ?  
In de tweede helft van de veertiende eeuw worden de eigendommen van het stift daar 
al vermeld in de documenten. Of er echt oudere vermeldingen zijn van Obbicht en 
Papenhoven is mij niet duidelijk8. Ook Grevenbicht schijnt eerst in deze tijd in de 
documentatie te verschijnen.  
Buchten daarentegen wordt een oudere geschiedenis toegedicht9. Dit is ook niet 
vreemd, want Buchten, Holtum en Susteren liggen immers aan de belangrijke 
verbindingsroute aan de oostzijde van de Maas van Maastricht naar Venlo. Het wordt 
vereenzelvigd met een Bettinum uit een Willibrord-document.  Ook meent men dat 
Buchten genoemd is bij de schenking van landerijen aan Willibrord in 714. 
Dit laatste is een mooi aanknopingspunt, al denk ik dat de formulering ‘ongelukkig’ 
is. In het Buchter Land heeft men kennelijk gemeend dat  de Susterense abdij van 
Willibrord er bezittingen had. Mogelijk is dit ingegeven door de algemene 
opvattingen dat Albericus de eigenaar van Visserweert was en deze Albericus deed 
de gebouwen te Susteren over aan Pepijn, die het op zijn beurt weer aan Willibrord 
schonk. Men kan vermoeden dat in het Bichter Land een hoeve lag die eigendom 
werd van het klooster van Willibrord te Susteren, Papenmunster geheten!  In deze 
lijn zijn de papen van een klooster te Susteren dezelfde als de papen van Papenhoven 
in het Bichter land. Wellicht in de dertiende eeuw kwamen de overgebleven 
bezittingen van parochie, papenmunster en stift in handen binnen het stift en werd 
de hoeve toegevoegd aan de bezittingen die zorg moesten dragen voor het inkomen 
van de kloosterdames. 
                                                      
8 http://www.heemkundebicht.nl/obbicht_papenhoven.45.html#Obbicht%20Papenhoven 
9 http://www.heemkundebicht.nl/obbicht_papenhoven.45.html#Buchten 

http://www.heemkundebicht.nl/obbicht_papenhoven.45.html#Obbicht%20Papenhoven
http://www.heemkundebicht.nl/obbicht_papenhoven.45.html#Buchten
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De Beer van Papenhoven 
Eind veertiende eeuw , in 1383, verpacht de abdis Elisabeth, de helft van de grote 
tienden en de erbij horende landerijen te Papenhoven  voor de tijd van negen jaar . 
De abdij ontvangt daarvoor vijfentwintig malder10 tarwe, vijfentwintig malder haver 
en vijftien vaten koren jaarlijks. Twee eeuwen later vertegenwoordigde dit een 
waarde van ongeveer zeshonderd gulden. Vergelijkbaar zijn de Abshoven te 
Munstergeleen (driehonderd gulden) en de Koppelhof te Dieteren (honderdvijftig 
gulden). Deze pacht moest jaarlijks voldaan worden  in het klooster aan de voet van 
het altaar van de H. Amelberga.  De pachter was Theodoricus, genoemd de Beren. 

Bij het begrip de Beren  moest ik denken aan een artikel De Beeren uit Frisia11 welk 
ik onlangs gelezen had. Hierin was sprake van de titel beer  in het Engels peer  en in 
het Frans pair. Men meent wel dat de grensverdedigende functie van een beer  zijn 
voornaamste werk was. In Brabant en Vlaanderen waren het zeer belangrijke 
functies.  
Bij de abdij Stavelot kende men in de twaalfde eeuw ook een beer Herbrand uit 
Frisia welke men als soort leken-abt ziet, als vervanging van de abt die  op kruistocht 
was. Deze beer  stond hoger in aanzien dan de voogd van de abdij. De Beer  was 
markgraaf van Logne in een arm van de Ourthe. Hij verdedigde twee valleien en een 
berg. De beer  stond met zijn mannen en al zijn macht ter beschikking van de abdij. 
Hen werden eigendommen verleend en ze hielden het toezicht op de lenen die 
zorgden voor de bewaking van de abdij. 

Nu is natuurlijk de vraag of Theodoor de Beren zijn naam dankt aan zijn lichamelijke 
kenmerken, of een topografisch begrip, of dat we hier te maken hebben met een late 
echo van een functie verbonden aan de abdij Susteren.  
Dit laatste  kunnen we zonder verdere aanwijzing niet stellen, maar we kunnen er 
rekening mee houden en wanneer we een verdere aanduiding aantreffen, de zaak 
opnieuw bekijken 

Bicht 
In het Limburgs kennen we begrippen als leech, weech en plaatsnamen als Beech,  
Treech (Mes-treech). Wanneer we de bijbehorende Nederlandse gelijkwaardige 
begrippen benoemen zien we licht, wicht, Bicht en (Maas-)Tricht.  De t is een 
toevoeging die ontstaan is ten gevolge van vroegere vervoegingen. 
Zo vinden we voor Maastricht in de zevende eeuw bij de geograaf van Ravenna voor 
Maastricht Trega. Wanneer men in de negende eeuw “het district van Maastricht” 
wil aanduiden gebruikt men Trec-tis. De vervoegingen hebben een t.  
De toevoeging van de t  heeft nog een gevolg, namelijk de enkele medeklinker (ch,g) 
wordt nu een dubbele medeklinker (gt, ct, cht). Hierdoor veranderd de lange ee  in 
een korte ee  dus in onze schrijfwijze de i! 

                                                      
10 Een malder is ca. honderdvijftig liter. Hij bestaat uit zes vaten en vierentwintig koppen (een vat is 
vier koppen). Ruim twee eeuwen later kostten één malder ongeveer twaalf, een malder koren tien en 
een malde haver zeven gulden 
11 De Beeren uit Frisia, Magda van Roy (St. Kruis Brugge)  in: Semafoor, jaarg. 14, nr. 2, pag. 23-25. 
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Aan welke landschappelijk gegeven beech  zijn naam te danken heeft, is nog niet 
duidelijk geworden. Bij de plaatsnaam Maastricht is het meest in het oog springende 
de Maasbrug en kan men veronderstellen dat Maastricht ontstaan is aan die plaats in 
de Maas, waar de meest gunstige omstandigheden waren om een brug te bouwen.  
Vanuit een krachtensysteem gezien, moet het dan die plaats zijn waar die krachten, 
veroorzaakt uiteraard door het stromende water, zo gering mogelijk zijn, althans zo 
klein dat men er een brug met pijlers kan bouwen. En hoe we dat omschrijven maakt 
niet veel uit: het water moet ter plaatsen relatief energiearm zijn, het water moet 
geringe krachten uitoefenen, het moet langzaam stromen of traag zijn. 
Wanneer men nu het begrip treech etymologisch nagaat is inderdaad een van de 
betekenis traag en de oudste vorm die in Nederlands als zodanig erkend wordt is 
traegh en dat heeft inderdaad de betekenis van traag12 en  niet sterk van werking. 
Dus inderdaad de plaats waar het water relatief de minste kracht uitoefent.  
Indien deze redenering hout snijdt, dan betekent dit dat de naam Tregi ouder is en 
vroeger in gebruik dan de naam Trajectum voor Maastricht. En dat gegeven kan ik 
gebruiken bij een eerder onverklaarbaar gegeven. 

Trajectum inferioris  
In de tekst van Gilles van Orval (1147-1151) staat Albericus en Gregorius voorzitters 
waren van Trajectum inferioris. Dit wordt altijd vertaald met “het lager gelegen 
Trajectum/ Trecht”. Lager gelegen staat hier voor stroomafwaarts en dus kon Gilles 
niets anders bedoeld hebben dan Utrecht.  
Men leest wel dat onze streken vanuit het zuiden, vanuit Maastricht gekerstend 
werden. Dit staat dan haaks op de meningen dat Susteren en omgeving  en 
Odiliënberg en omgeving vanuit Utrecht zouden zijn gekerstend, denk hierbij aan 
Willibrord, Gregorius, Albericus, Wiro, Plechelmus en Otgerus, 
In bovenstaande samenhang met het begrip treech kan men dit een geheel andere 
lading geven aan hetgeen door Gilles ons voorgehouden wordt (Trajectum 
inferioris). Latijnse woorden hebben vaak meerdere betekenissen. Bij bijvoeglijke 
naamwoorden noemen we dat verschillend gebruik:  van plaats, van tijd of van 
hoedanigheid, van waarde, van uitgebreidheid enzovoorts.  Zo kan inferior  volgens 
mijn woordenboek13 twee betekenissen hebben. Ten eerste lager, lagere gelegen, 
laagste (van twee). Ten tweede later, laatste (van twee) en ten derde minder, 
geringer, zwakker. 
Wat Gilles van Orval rond 1250 bedoeld heeft, is zijn geheim. Echter aangezien de 
kans reëler is dat onze streken vanuit het zuiden en met name vanuit Maastricht 
gekerstend zijn en niet vanuit een honderdvijftig kilometer verwijderd Utrecht zal 
Gilles ons waarschijnlijk hebben willen laten weten dat Maastricht of beter Trega op 
enig moment de naam Trajectum is gaan voeren.  Inmiddels is de naam  Trajectum 
weer verdwenen en is de naam Trega nog steeds volop in en buiten Maastricht, zeker 
in het dialect, in gebruik. 
 
                                                      
12http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HT
ML&lemmodern=%22traag%22 
13 DR. A.D. Leeman, Wolters Woordenboek Latijn Nederlands, 1969, pag. 453 

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22traag%22
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22traag%22
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Gelaeze  
Tien jaar kunstmarkt 

Dit jaar organiseert de kunstgroep Swentibold  voor de tiende 
maal een kunstmarkt. Evenals voorgaande jaren vindt deze 
plaats in de beeldentuin aan Op de Wallen. 
Amateur-kunstenaars uit Limburg en het aangrenzende 
buitenland bieden hun artistieke werken aan. 
De dames van de harmonie verzorgen de horecahoek en de 
scouting verzorgt het toiletdeel. 
Kermiszondag 1 juni bent u welkom op deze markt. 
 
 
Open Monumentendag zondag 14 september 
Het comité Open Monumentendag Echt-Susteren organiseert 
met hulp van de gemeente Susteren als ook Menswel dit jaar 
wederom op de landelijk vastgestelde datum  in het weekend 
van 13 en 14 september een  open monumentendag. 
De zondag  staat in het teken van op reis. Het exacte 
programma is nog niet bekend.  

Onderdeel wordt zoals de plannen nu zijn een bustocht door de gemeente. 
Geïnteresseerden houden de termijn van inschrijving in de gaten. 

Lèste Wäörd,  Lèste Weurd,  Lètste weurd,   
Eine bundel mit tekste veur ein neet alledaags doel: uch helpe 
óm gesjikde weurd in ein van de Limburgse dialekte te vènje 
biej ’t definitief aafsjied van miense die uch leef zin. Geregeld 
waert de hulp van Veldeke-leje gevraog biej ’t zeuke nao 
rouwtekste veur de aafsjiedsdeens in kèrk of crematorium, ’t 
opsjtèlle van printjes en rouwbreve, of ’t vertale van tekste in 
’t plat van ’n bepaolde plaats.  

Veur vinje ‘t ’n sjoon óntwikkeling det miense d’r bewus veur keze biej ’t lèste 
aafsjied ouch tekste te gebroeke in de modertaal van de gesjtorvene. 
Direk nao ‘t sjterve is d’r haos biej. Dao mót väöl geregeld waere es de 
begrafenisóngernummer kump. En neet alles is sjnel te vinje op ‘t internet. Weite det 
’n handjreiking wie dees besjteit, kèn den ’n oetkóms zin. 
De kemissie Volkscultuur van Veldeke Limburg is op zeuk gegaon nao fijn tekste  
Geur tref gedichte, euverwaeginge, veurbeelde van rouwbreve aan veur partners, 
(groot)eljers, kinjer, vrunj en kènnisse in ein van de Limburgse dialekte. Wieke ze 
te väöl aaf van eur eige plat, den weit geur vas waal emes dae wilt helpe mit ’n teks 
óm te zètte in eur eige dialek. Kiek anges op www.veldeke.net veur de adresse van 
de Veldekekringe. En ’n gedich hoof neet altied te rijme.  
De samesjtèllers. Els Diederen, Netty Engels-Geurts, Annie Schreuders-Derks e.a. 
 

GELAEZE     



42 
 

Museum Het Domein Sittard 
Manu facta, weefwerken van Annie Schreurs en handwerken uit de museum-
collectie. Zondag 6 april, 4 mei en 1 juni handwerkshops. Deelname kost € 5,00 per 
workshop, opgeven via info@hetdomein.nl. 
 
Mariapark te Sittard, tentoonstelling 
22 maart – 5 mei 2014:  (di t/m zo. Van 11:00 – 17:00 uur) 
Een retourtje Nederland; Duitse gebieden onder Nederlands bestuur 1949-1963. 
Het grensgebied tussen Nederland en Duitsland heeft een boeiende geschiedenis. 
Grens- en gebiedsveranderingen met vaak ingrijpende consequenties voor de 
plaatselijke bevolking zijn een deel van deze geschiedenis. Nog geen zeventig jaar 
geleden eiste Nederland ter compensatie van geleden oorolgsschade Duitse 
grondgebieden. 
Na een lange periode van onderhandelingen met de geallieerden, kreeg Neerland in 
1949 toestemming in totaal ongeveer zeventig vierkante kilometer aan het 
Nederlands grondgebied toe te voegen. De ongeveer tienduizend Duitse bewoners 
van onder andere Elten, Suderwick-West en Selfkant leefden vervolgens veertien 
jaar lang onder het Nederlandse bestuur. Uiteindelijke werden de gebieden in 1963 
teruggegeven aan de Bondsrepubliek. Het anderhalve decenium ‘vreemdbestuur’ 
spreekt tot de verbeelding: Hoe kwam het eigenlijk tot deze grenscorrecties? Hoe 
leefden de Duitsers onder Nederlands bestuur? En wat is er nu nog te zien uit de 
“Hollandse tijd”? 
 
Oproep materiaal Wereldoorlog I 
Provinciaal Museumconsulent Limburg Agnes Vugts krijgt van een aantal Vlaamse 
en Luikse collega's vragen over foto's, films en voorwerpen rond de Eerste 
Wereldoorlog. Zoals bekend worden bij onze Vlaamse en Waalse buren de 
komende tijd veel exposities rond Wereldoorlog I geopend. En dus is men op zoek 
naar voorwerpen. De vraag is: Hebben jullie in jullie collectie voorwerpen, 
documenten, foto's en dergelijke die iets vertellen over de grote stroom Belgische 
vluchtelingen, mobilisatie, smokkel en andere zaken die het dagelijks leven ten 
tijde van de Eerste Wereldoorlog in onze grensstreek sterk beïnvloedden? 
Hebt u materiaal dan kunt u contact opnemen met de secratris van onze vereniging 
of – indien u dit wenst – rechtstreeks met Jos Hermans, Gemeente Maasmechelen, 
Cultureel Erfgoedambtenaar Cultuurcentrum, 
 jos.hermans@maasmechelen.be 
 

De Dunne van de Nuujsjtadt. 
De Dunne van de Nuujsjtadt,  bedoeld als woordenlijst van het Nieuwstadts dialect 
is uitgegroeid tot een bescheiden encyclopedie van Nieuwstadt. Het boek wordt 
gepresenteert op dinsdag 1 april incafé De Piep,  Limbrichterstraat 10, Nieuwstadt. 
Hier kunt u het boek inzien en kunt u intekenen voor een exemplaar 
Kostprijs € 15,00. Informatie Grachtstraat 21, 6118 AA  Nieuwstadt, tel. 046 
4853049 of foetelplat@gmail.com 
 

mailto:info@hetdomein.nl
mailto:jos.hermans@maasmechelen.be
mailto:foetelplat@gmail.com
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Historisch Jaarboek Land van Zwentibold 2013 

Jaarlijks verschijnt het Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold. 
Professionals en ervaren amateurhistorici graven diep in de geschiedenis van onze 
streek. Het jaarboek 2013 opent met een beschrijving door archeoloog Marion Aarts 
van de vondsten bij diverse opgravingen in Holtum-Noord, die een nieuw licht 
werpen op de Germaanse bewoners hier in de Laat-Romeinse periode. In 
chronologische volgorde passeren vervolgens diverse onderwerpen uit de 
geschiedenis van Sittard, Geleen, Beek en Buchten de revue, van de bouw van de 
Sittardse stadsmuren in de middeleeuwen tot de jubilerende Kennedy-Mars in de 
huidige tijd, om weer te eindigen met een verslag van archeologische opgravingen 
in Stein. 
 

 
 
Een abonnement op het 
jaarboek kost € 14,50 (losse 
verkoop € 16,50). Wie nu 
abonnee wordt kan het 
jaarboek 2013 nog ontvangen 
voor de abonneeprijs. Inwoners 
van Echt-Susteren, Sittard-
Geleen, Beek en Stein krijgen 
het jaarboek gratis 
thuisbezorgd. Veel oudere 
jaarboeken zijn nog voorradig 
en worden aan leden van 
heemkundeverenigingen in de 
regio aangeboden voor de helft 
van de prijs, dus € 7,25 per 
nummer.  
Inschrijven voor een 
abonnement kan door een e-
mail te sturen aan: 
hjlvz@hotmail.com onder 
vermelding van uw naam en 
adres.  

 
 

 
 
Bel/schrijf naar: Karel de Vaan, Julianaplein 14, 6131 JT Sittard, tel. 06 - 52055770. 
De kosten dienen te worden overgemaakt op: NL44RABO 0137379587 t.n.v. 
Historisch Jaarboek Land van Zwentibold, Sittard.  
Meer info: www.historiesittard-geleen-born.nl 

http://www.historiesittard-geleen-born.nl/
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Reactie 
Van de heer Sjieër Cremers, generaal van schutterij St.Joseph Buchten, ontvingen 
we een reactie of beter een aanvulling op het artikel van Theo Schreuders, 
Herinneringen aan de oorlogstijd. De heer Cremers schrijft het volgende: 
Op 3 juni 1944 om vijf minuten over twaalf is een bommenwerper neergestort bij 
onze buren Frans en Betje de Bruin, krasse zeventigplussers, die dit ongeval 
overleefden.  Ik (de heer Sjieër Cremers) was toen negen jaar en mijn ouders waren  
Leo Cremers en Huberta Konings en mijn opa Gerard Konings. 
Mijn ouders hadden het brandende vliegtuig zien neerstorten, ze gingen naar 
beneden en samen zijn we toen gevlucht naar de schuilkelder  die lag aan het huidige 
adres Ankerstraat 71 te Buchten. 
De gehele woning was omgeven door een twee meter hoge heg. Er waren 
ontploffingen van zuusrtofflessen, banden en mitrailleurs schoten het pand Het 
Anker (thans winkel Puts) binnen. 
Het werd ons te gevaarlijk en we besloten naar onze andere buren, Huub Houden en 
May van Schijndel, te gaan. Mijn vader  liep met houweel (bigkel) en schop voorop 
en maakte een opening in de heg. Wij waren blootvoets en in ons ondergoed. We 
hebben bij de buren gewacht tot alles veilig was, daarna ons huis leeggehaald. De 
brand was inmiddels geblust. Ons huis had verder geen schade opgelopen. 
De bommenwerper had vier motoren en was van het type X35 of B24. Neergestort 
waren de romp met twee motoren. Eén motor viel in de buurt van de school in de 
tuin van de familie Michiels. De rest lag verspreid in de omgeving. 
Tegenover onze woning lag de wei van Schulpen uit Holtum. In de fruitbomen van 
die wei hingen parachutes. 
De firma Hoens uit Buchten heeft het vliegtuig verschrot. Het is opgeladen op 
spoorwagons, die stonden bij de toenmalige watertoren van Buchten. Nu staan er de 
containers van de schutterij van Buchten. 
 
 
Programma 2e kwartaal 2014 Veldeke kringk Ech 
Dónderdig 10 april  Hekse en bókkeriejers. In de Blomenahof.  

Aanvangk óm 20:00  oere 
Vriedig 11 april Finale declamatiewedsjtried veur de basissjoale van 

Zöstere, Nuujsjtadt en Roostere. In de Hermeniezaal 
(Väörtsjtraot) óm 19:00  oere 

Goonsdig 14 mei Veurdrachsmiddig (Prieswinnaars van de declamatie-
wedsjtrieje. Recreatiezaal Vastrada óm 14:30 oere 

Goonsdig 18 juni De historie van Zöstere, es veurbereiding op de 
heiligdómsvaart. Inleiding Karel Fiddelers. Buurthoes St. 
Joris (Cypressjtraot). Aanvangk 20:00 oere 

Zaoterdig 21 juni Natuurwanjeling in ‘t Zjwalmdal 
 

REAKSIE     
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Kuns oet Zöstre    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunstwerk van Huib Heynen en Hay Dukers in het kader van een kunstproject georganiseerd 
door Menswel op aanwijzing van de Klankbordgroep Cultuur. 

  

KUNS OET ZÖSTERE 



46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronzen beeld van Evert Zits 
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Aankomende activiteiten 

Dinsdag 22 april a.s.: 
Jaarvergadering met een uurtje nostalgie 
Aanvang: 19.:30 uur / Locatie: Grote Zaal ‘Orbis Vastrada’ – Susteren  

In deze Heemklank staat een korte terugblik door de voorzitter van onze 
verenigingsactiviteiten in het afgelopen jaar. Verder heeft U als aparte bijlage de 
agenda, het secretarieel en financieel jaarverslag ontvangen van de 
secretaris/penningmeester. 
Aansluitend aan de jaarvergadering zal na de pauze de avond ingevuld worden met 
een uurtje nostalgie aan de hand van filmpjes of ander beeldmateriaal.  
 
Dinsdag 3 juni a.s.: thema-avond:  
Archeologische opgravingen Susteren (1991-1993) 
Lezing door archeoloog Henk Stoepker 
Aanvang: 19.:30 uur / Locatie: Grote Zaal ‘Orbis Vastrada’ – Susteren 

Susteren leeft in het heden en laat zijn verleden herleven. 
Tijdens deze thema-avond over de opgravingen wordt u aan de hand van vier korte 
lezingen meegenomen terug in de tijd. Milou Wery laat het middeleeuws klooster 
van Susteren herleven. Archeoloog Henk Stoepker laat het publiek kennismaken 
met de nieuwste interpretaties over de opgraving van het klooster van Susteren. 
Conservator Gemma Janssen (Limburgs Museum) laat door middel van een 
maquette en ander beeldmateriaal de verbeelding zien in het Limburgs Museum – 
Venlo. Wil Schulpen  vertelt over het klooster van Susteren in de 19-de eeuw en de 
uiteindelijke sloop, ondersteund door foto’s, schilderijen etc. en anekdotes. Een 
afwisselende, informatieve avond die de kennis van het Susteren van vroeger kan 
vergroten! Overigens wist U dat de baby in het Spel der Heiligdomsvaart in 19…? 
Komen  luisteren is in dit geval veel leuker! 
 
Dinsdag 24 juni a.s.: thema-avond 
Vergeten groenten 
Lezing door gastspreker van ‘Stichting vergeten groenten’ 
Aanvang: 19.:30 uur / Locatie: Grote Zaal ‘Orbis Vastrada’ – Susteren 

De lezing gaat over vergeten groenten: oude rassen van bekende groenten en 
groenten waarvan we soms niet meer weten dat ze ooit gegeten zijn. U krijgt te 
horen wat er niet meer in de schappen van de super en de groenteboer ligt.  Wat 
zijn we in de afgelopen tientallen of misschien honderden jaren kwijt geraakt aan 
smaak en kleur. Denk aan 
 paarse aardappeltjes, gele bietjes, palmkool, maar ook aan Brave Hendrik en 
Molsla. 
De presentatie wordt verluchtigd met anekdotes, geschiedenis, achtergronden en 
andere wetenswaardigheden. Verder wordt u getrakteerd op………………! Laat 
dat nou maar een smakelijke verrassing voor bij de koffie of thee! 
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Programma komende twaalf maanden  
Din. 22 april Jaarvergadering; na pauze filmpjes van eigen bodem; Aanvang 

19:30 uur; locatie:  Vastrada. 

Vrij. 2 mei reprise van de film “Spelen in vrijheid”. Aanvang 19.30 uur. 
Locatie: Recreatiezaal Vastrada 

Din. 6 mei Busreis. Tour des chateaux historiques. 

Din. 3 juni Henk Stoepker e.a.,  Willibrord 714-2014 en opgravingen. (onder 
voorbehoud); in samenwerking met het Limburgs Museum 

Din. 10 juni  Busreis. In de voetsporen van de H. Willibrord. 

Zat. 21 juni Verschijnt Heemklank 2, 2014. 

Din. 24 juni  Lezing Vergeten Groenten  door een ervaren gids van  De 
Historische Groentenhof; aanvang 19:30 uur; locatie: Vastrada.. 

Zat. 16 aug.  Kroedwèsj in Amelbergabasiliek en daarna fietstocht en gezellig 
samenzijn. Aanvang 18:45 uur. 

Zon. 21 september Verschijnt Heemklank 3, 2014. 

Din. 7 oktober  Lezing door Jos Hessels over De Ridderorde van het Heilig Graf 
van Jeruzalem; aanvang 19:30 uur; locatie: Vastrada. 

Din. 18 november Magisch theater te Amby (onder voorbehoud) 

Zon. 21 december Verschijnt Heemklank 4, 2014. 

Din. 20 januari kwartaalavond 

Alle programmaonderdelen onder voorbehoud   
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Weurdje van de redaksie 
Deze Heemklank versjient in de periode det de Oranjekoorts is oetgebraoke. 
Väöl dagelikse bezighede waere in sommige hoeshauwes afgestjömp op de kiekkas 
mit voetballe. In noadgevalle mit d’n teijer op sjoat. Mer ‘t WK is veur väöl luuj nog 
neet het ènj van alle ieëlenj. D’n Tour en allerlei anger sporttaferele volge.  
Die luuj die van sjport hauwte, kènne hun gelök neet op. 
Die luuj die neet van sjport hauwte, kènne weer mesjiens ei bietje helpe.  
Doot de deur toe van de kamer wo d’n televisie sjteit. En gaot op eur gemaak d’n 
Heemklank laeze. Geer kómp tot rös zónger valium of kamillethieë, let mér op! 

Natuurlik is dit ouch de periode det luuj op vekansie gaon.Wied weg of kort bie 
hoes,‘t maak neet oet. Es geer mér kónt genete. Effe weg oet alle rómsjlómp van 
alledaag! 

De redaksie nump ’t d’r ouch van. Eine van oos redaksieleeje ligk regelmaotig in ’t 
eige zjwömbad in den haof. Einen angere geit väöl fitse, en einen derde wurt veur 
hieël väöl aktiviteite in Zöstere gevraog. Dae kump zelfs tied te kort! Mer de veerde 
man van de redaksie is nog neet gepensioneerd: dae mót nog wirke. Zoa zeet ger 
mer, alles haet zien veur en taege! 

Zónger gekheid, weer es redaksie höbbe zelfs plezeer es weer D’n Heemklank inein 
aan het sjtevele zeen. En det maak ‘t hieël leuk! 
Väöl laesplezeer en tót nao de zomer!  

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 

Over enkele weken gaan de herinneringen voor de 
 contributie 2014 de deur uit. 
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Verenigingswebsite 
Jos Douven 

Ook  de ”Vereniging van Natuurvrienden” beschikt inmiddels over haar eigen 
website: www.natuurvriendensusteren.nl  
Met andere woorden, ook “de 
natuurvrienden” maken voortaan deel uit van 
de digitale snelweg! 
Niet alleen handig als vraagbaak of voor het 
nog eens nalezen van verenigingsnieuws voor 
de eigen leden. Maar vooral ook voor 
geïnteresseerden die belangstelling hebben in 
allerlei wetenswaardigheden over onze 
vereniging.  
Voor het aanmelden van nieuwe leden en het schriftelijke communiceren met het 
bestuur (vragen/suggesties/ op –of aanmerkingen) is de site bovendien uitermate 
geëigend en te gebruiken. 

De site is tot stand gekomen met ondersteuning van drie derde jaars-studenten van 
het Connect-college te Echt, in de vorm van een maatschappelijk stageproject, en is 
opgebouwd uit zes hoofdrubrieken. 

De rubriek Home bevat algemene verenigingsinformatie. 
Het kopje Vereniging geeft een overzicht van het werkgebied van de vereniging, het 
gezinslidmaatschap, de bestuurssamenstelling, alsmede een lijst van aangesloten 
zusterverenigingen en overige instellingen c.q. organisaties. 
Onder Programma staan de reizen en het jaarprogramma vermeld. 
Historie geeft een beknopt overzicht over de geschiedenis van ons eigen heem: 
Susteren.    
Bij Publicaties treft U informatie aan over ons verenigingsblad “de Heemklank”. 
De rubriek Bezienswaardigheden verwijst naar het bezoek aan, en  het maken van 
een rondleiding in en langs de basiliek en de kerkschatten (o.a. in ’t Stift), het buro 
voor volkskunde” NostalNu” en bevat informatie over het maken van een 
“stads”wandeling door Susteren. 

Bij iedere rubriek kan automatisch “doorgelinkt” worden naar Contact met het 
bestuur, in de vorm van het opgeven van nieuwe leden of het stellen van vragen etc..  

Nu het raamwerk zover gereed is, bestaat de volgende stap uit het verder inhoudelijk 
uitbreiden en verfijnen van de verenigingspagina, zowel tekstueel als in opmaak. 
Suggesties zijn hierbij uiteraard van harte welkom. De site zelf kunt u hiervoor al 
onder “contact” gebruiken! 
Verenigingsblad “de Heemklank” blijft uiteraard hét orgaan over ons heem, natuur, 
historie, dialekt, jaarprogramma, reizen, nieuws enz., zoals U dit al jaren gewend 
bent. Heeft U (nog) geen computer, dan hoeft U dus geenszins te wanhopen…..! 
  

NUUJTS VAN DE NATUURVRUNJ 

http://www.natuurvriendensusteren.nl/
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Zaterdag 16 augustus: Kroedwèsjviering en Mysteryfietstocht 2014  
Cor Voorter 

Kroedwèsjviering: Het is al weer heel wat jaartjes een vast onderdeel in het 
Jaarprogramma van onze vereniging: de Kroedwèsjviering in de H. 
Amelbergabasiliek. Deze eucharistieviering is niet alleen bijzonder omdat velen 
vanuit religie, cultuur en volksgebruik naar de kerk komen om hun zelfgemaakte 
kroedwèsj te laten zegenen en op deze wijze huis en haard te beschermen. Voor onze 
vereniging is het ook een moment van bezinning. Het is immers de H. Mis waar we 
stilstaan bij de overleden en levende leden van onze vereniging.  
Hoe en op welke wijze precies invulling gaat worden gegeven aan de viering in de 
basiliek, is nog niet helemaal duidelijk, maar gezien de ervaringen van de afgelopen 
jaren zal het een dienst worden in de stijl en traditie van onze vereniging. Wel is 
inmiddels afgesproken dat oud-deken Kuijer in deze mis zal voorgaan.  
De dames van het Kroedwèsjteam o.l.v. Tiny Crewe-Jones-van Mierlo zullen een 
week eerder beginnen om weer de nodige kroedwèsje te maken en deze voor de mis 
te koop aanbieden. De opbrengst wordt gebruikt om door het jaar de 
bloemversieringen te maken voor in de basiliek. Naast het maken van de kleine 
kroedwèsjbundels zullen de dames ook de versiering van het altaar en kerk weer 
voor hun rekening nemen. Net als verleden jaar kunt u de oude kroedwèsjbundels 
meenemen en laten verbranden. 
Aanvang van de Kroedwèsjviering is om 17.45 uur in de H. Amelbergabasiliek. 

Mysteriefietstocht: Na afloop van de Kroedwèsjviering zal het startschot gegeven 
worden voor de jaarlijkse fietstocht met onbekende bestemming. De eervolle taak 
om de fietsroute uit te stippelen ligt op de schouders van onze voorzitter. Naar het 
schijnt is er contact gelegd met ANWB, de Provincie Limburg, de gemeente Echt-
Susteren om een route  
uit te stippelen die voldoet aan ieders wensen: niet te lang, niet te kort, geen of weinig 
heuvels, verharde of onverharde wegen, enz. enz.. Als het aan de voorzitter ligt, 
worden alle wensen vervuld en is voor hem het onmogelijke mogelijk. Alleen de 
onderhandelingen met de weergoden verlopen uiterst stroef. Dat wederom heeft te 
maken met het feit, dat het de weergoden niet gelukt is de bezoekers van Pinkpop op 
Tweede Pinksterdag te verjagen uit Landgraaf. Jos heeft aan de onderhandelingstafel 
laten weten dat de weergoden zich in Susteren de tanden zullen stukbijten als ze niet 
met prachtig zomerweer op de proppen komen. 

Voor de leden van de vereniging die slecht ter been zijn, wordt na vertrekt van de 
fietsers de geheime locatie bekendgemaakt om op eigen gelegenheid aan te sluiten 
bij het koffie-uurtje.  
De fietstocht eindigt op een locatie waar koffie/thee en vlaai op u staan te wachten. 
Daarna kan er gezellig nagekeuveld worden. De koffie/thee en vlaai komen voor 
rekening van de vereniging. De alcoholische drankjes, fris en andere versnaperingen 
die u verder wilt nuttigen,  zijn voor eigen rekening.  
Maak tijdig de fiets in orde en loop of fiets nog even langs de apotheek voor 
eventuele zadelpijntjes! 

PROGRAM VAN DE NATUURVRUNJ 
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Tour des chateaux historiques 
Reisverslag van Jos Douven. 

Onder deze welluidende naam vond op dinsdag 6 mei jl. de eerste busreis van onze 
“natuurvrienden” in dit jaar plaats. De Belgische Ardennen vormden hierbij het 
prachtig, natuurlijke decor.  

Ruim voor vertrektijd van 09.00 uur hadden de deelnemers reeds een plekje in de 
inmiddels volle bus gevonden. Mede door de ideale weersomstandigheden, niet te 
warm en niet te koud en dus geweuën ein lekker waerke , was de stemming vanaf het 
vertrek al es vanauwts good .  

Na een welkomstwoord van oze chauffeur van deens ,Erik, gaf onze voorzitter 
nadere uitleg over het verdere verloop van deze dagtocht. Vanaf het begin verliep de 
reis bijzonder voorspoedig. Het  fileleid bij de A2-tunnelwerkzaamheden in 
Maastricht bleef ons zelfs bespaard.  

De eerste bestemming van de dag, het kasteel van Modave gelegen op een honderdtal 
kilometers van Susteren, werd dan ook ruimschoots oppertied  bereikt. Het kasteel , 
in de 13e eeuw op een 60 meter hoge rotspunt gebouwd, ademde zowel van boete es 
van bènne nog volop de oude authentieke sfeer uit van een ech kesjtieël. De 
rondleiding bènne vond op een geheel moderne, eigentijdse manier plaats. Letterlijk 
en figuurlijk kon iedereen, aan de hand van eine saort sjlumme tillefoon, op zijn of 
haar eigen tempo uitgebreide informatie over de rijke historie en de hierop 
gebaseerde wetenswaardigheden  beluisteren. Een twintigtal ingerichte ruimten en 
zalen gaven hierbij  een goed beeld van de bewoning en de geschiedenis  door de 
eeuwen heen.     
Aangezien het nuttigen van een lunch ter plaatse wel erg op nivoo bleek te zijn, werd 
uitgeweken naar het vlakbie gelegen kleinste sjtedje van de welt, zoals het zichzelf 
graag promoot: Durbuy. De aaneenschakeling van restaurantjes, bistro’s en 
frittekotte in het knusse centrum maakte  het samenstellen van een lunch naar ieders 
smaak, honger en beurs dan ook niet al te moeilijk.  

NUUJTS VAN DE NATUURVRUNJ 
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Jammer genoeg kon het vooraf ingeplande middagbezoek aan het kasteel te Jehay 
geen doorgang vinden. Enkele dagen voor vertrek bereikte ons het bericht dat 
bezichtiging tijdelijk niet mogelijk was, in verband met werkzaamheden. Een 
alternatief werd al vlug gevonden in een bezoek aan de eeuwenoude abdij van 
Stavelot. Het in 648 gestichte, imposante kloostercomplex herbergt momenteel een 
drietal musea. Op de begane grond wordt een overzicht gegeven van de 
geschiedenis, cq kunstschatten van de abdij. De boven- cq zolderverdieping 
herbergt vervolgens een tentoonstelling, waarin de eerste wereldoorlog centraal 
staat. Terwijl in de enorme kelderruimtes een voertuigenmuseum is ingericht met 
oude en moderne motoren en race-auto’s die in de loop der jaren gesjeurd  höbbe 
over het nabijgelegen circuit van Spa-Francorchamps.  Ook hier kon de rondleiding 
naar eigen tempo mit zón sjlum apperaat aan dien oar gevolgd worden.  

Rond 16.00 uur werd koers gezet naar Oud Rekem, in 2008 nog uitgeroepen tot 
sjoanste dörp van Vlaanderen.  Voordat wij op de feitelijke  plaats van bestemming 
lanjde maakte Erik met de bus nog een korte rondrit door het pittoreske plaatsje. Zo 
toerde wij langs het imposante kasteel d’Aspremont- Lynden, waarin lange tijd een 
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum gehuisvest was. De geschiedenis van dit 
zorgcomplex begon al in 1792, toen de Fransoze het in 1595 in Maaslandse 
renaissance-bouwstijl  opgetrokken kasteel onteigenden en er een militair hospitaal 
inrichtten. Na hun vertrek  in 1795 werd een gedeelte afgebroken en in 1809 is er 
een baedelieërsgesjtich veur óngerdaakloaze onderbracht. In 1808 richtte Johannes 
van den Bosch de “Maatschappij van Weldadigheid” op. Via die stichting ontstonden 
in Drenthe en Overijssel verschillende vrije kolonies om erm hoeshawtes te helpen 
na de ellendige Franse tijd. Zo kwamen ook projecten in de “Zuidelijke 
Nederlanden”. ‘t Baedelieërsgesjtich in Rekem ontstond in de jaren 50 van de 19e 
eeuw. Het gesticht bleef bestaan tot 1891. Daarna werd  ’t poortgebouw tot 1920 een 
onderkomen voor de heropvoeding van wie men det zaet onder “justitiële 
bevoegdheid” geplaatste kinderen. Vanaf 1921 is het krankzinnigeninstituut in het 
kasteel gehuisvest: ‘t “Rijks Krankzinnigengesticht”, een erkend psychiatrisch 
krankehoes. Feitelik was ‘t gebouw gaaroets neet geschikt voor die functie en 
bovendien al vlug te klein. In 1974 is het als zodanig niet meer in gebruik. In 1850 
is in de directe omgeving  boerderij de “Kolonie van Rekem" gebouwd. ’t Was een 
van de grotere boerderijen in de streek mit väöl gróndj, dat noodzakelijk was voor 
het  ’t verzörge van ’t gesjtich. In de tijd dat het ein baedelieërs gesjtich was en als 
heropvoedingscentrum functioneerde, was de ”Kolonie” waarschijnlijk in deens van 
de instelling. Vanaf 1991 zijn alle landbouwactiviteiten gestopt. Op dit moment is 
de boerderij in gebruik als manege voor een zorgcentrum . Op de boerderij werken 
nu een veertigtal patiënten die ook de begraafplaats onderhouden, alsmede  vijf 
personeelsleden. De begraafplaats is ingericht voor overleden patiënten van het 
voormalig gesticht. Patiënten bleven vaak hun ganse laeve in ’t gesticht en het 
contact met de familie was meestal helemaal  verbroken. De instelling verzorgde 
daarom zelf ‘t begraven van hun patiënten. Van 1921 tot 1981 zijn ter plaatse liefst  
1750 patiënten begraven. Allemaal mansluuj, die geen banden met hun familie meer 
hadden. Op de begraafplaats staan sumpele betónne kruutser mit ein plaetje die de 
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naam, de geboortedatum en de sjterfdatum van de overledene vermelden. Op een 
paar uitzonderingen na. Twee stenen-bepleisterde liekehuuskes flankeren de ingang. 
Zo is er ook een ein Calvarie (heuvel, waarop een kruis is geplaatst). Vanaf 1981 
worden de patiënten begraven op de openbare begraafplaats in Rekem, of urges 
anges op verzoek van de familie. De begraafplaats is inmiddels overgedragen aan 
“het Agentschap voor Natuur en Bos” en behoort nu tot het “Nationaal Park de Hoge 
Kempen”. Men heeft oet kómpassie besloten deze te laten voortbestaan en te laote 
versjtille mit de natuur. De begraafplaats is nog toegankelijk op verzoek van de 
familie of met Allerheiligen, Pasen en Kerstmis. 

Na een blik op de vele mooie monumentale panden,  de in barokstijl opgebouwde 
oude parochiekerk van Oud Rekem (geen religieuze functie meer; momenteel in 
gebruik als expositieruimte en concertzaal) en de sjandjpaol  op de Groenplaats werd 
uiteindelijk halt gehouden bij “distillerie Senden”. Achter de groene poort van dit 
monumentale, statige herenhuis uit 1891 ging letterlijk en figuurlijk eine 
sjnapswaereld voor ons open. In de voorruimte stonden tientallen flessen met sjnaps, 
likeuren, wijnen, aperitieven en siropen  opgesteld met op het etiket de meest bonte 
en uiteenlopende, vermakelijke  Belgische namen.  ’t Preuve,  vergezeld van de 
nodige heerlijke hapjes, bracht de al opperbeste stemming er nog eens extra goed in.  
Vooral  de plaatselijke favoriet “ ’t Zwart Stoopke” vond grote aftrek en liet zich 
meer dan voortreffelijk en oh zo zacht door ’t kaelke aafglieje. Het kan niet anders 
of hier moet dan ook vrijwel zeker de oude uitdrukking “zoa-es ein èngelke op dien 
tóng pis…” zijn geboren. De vermakelijke  rondleiding, waarbij alle machines en 
bedrijfsstukken tot het prachtige oude Ford vrachtwagentje toe in alle details van 
vroeger bewaard zijn gebleven, was in feite al het toetje op deze geslaagde dag. Ware 
het niet dat het afsluitende drie-gangen diner in de er tegenover gelegen brasserie 
“Rekemer Foyer”, afgerond met een in overheerlijk ijs-assortimentje, het echte toetje 
van deze zonder meer geslaagde dag  vormde. Het was inmiddels dan ook al 21.30 
uur toen Erik ons met zijn bus ónger de tores van de aw kirk moe maar voldaan 
afzette. 
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Busreis  “ In de voetsporen van Willibrordus” 
Een reisverslag door Jos Douven 

Vooruitblikkend op de Susterense Heiligdomsvaart 2014 heeft het bestuur  van de 
“Vereniging van Natuurvrienden” gemeend een drietal thema’s te wijden aan dit 
groots religieus gebeuren.  Zo is in het kader van de door onze vereniging uitgegeven 
boekenreeks  “Susteren Weerspiegeld”,  het door Wil Schulpen geschreven deel 3 
geheel gewijd aan de Heiligdomsvaart te Susteren en de Heilige Willibrordus. 
Vervolgens vond op 10 juni  jl. een aantal lezingen plaats met als centrale thema de 
archeologische opgravingen in 1991-1993, voorafgaand aan de herinrichting van het 
Salvatorplein. De trilogie over de heiligdomsvaart is afgesloten met een 
“pelgrims”tocht  langs het Limburgs Museum te Venlo en de aan St. Willibordus 
toegewijde kapel en waterput te Geijsteren,  Noord-Limburg.  Over deze bijzondere 
“pelgrimage”, een reisverslag.  

Voor deze reis hadden zich op dinsdag 10 juni om 10.00 uur 32 pelgrims verzameld 
bij de nieuwe Reinoud-sporthal. Na de nodige instructies van Ko, de chauffeur van 
de dag, en een welkomstwoord door onze voorzitter met een uitvoerige uitleg over 
het dagprogramma werd de eerste bestemming, het “Limburgs Museum” te Venlo, 
ruimschoots op het afgesproken tijdstip bereikt. Direct opvallend was de moderne 
architectuur en de ruimtelijke inrichting van het museumgebouw. Na binnenkomst 
werden we al vlug verwelkomd en bij wijze van spreken aan de handj mitgenómme 
door Gemma Janssen, assistent-conservator van het museum. Voor velen een 
hernieuwde kennismaking. Een week geleden immers had Gemma voor onze 
vereniging nog een boeiende lezing gehouden over het archeologisch gedeelte 
binnen het museum en de prominente plaats die Susteren hierbij inneemt.   Na een 
eerste algemene uitleg over onze voorouders en de wijze waarop zij leefden en in 
hun besjtaon voorzagen, werd de groep in tweeën gesplitst. Groepsgewijs ging 
Gemma ons voor in een ruim opgezette zaal waar allerlei archeologische vondsten 
rubrieksgewijs in grote vitrines tentoongesteld zijn. Veelal resten die door de jaore 
haer in Limburg in de gróndj zijn gevonden. Van kleine en grote pötjes en sjerfkes 
tot sjteine en iezere biele en andere gebruiksvoorwerpen, munten en sieraden. Niet 
alleen overblijfselen uit de steentijd maar ook uit de periode waarin de Romeinen 
hieër en meister wore binnen onze streken. Ook een deel van de vondsten van de 
opgravingen uit 1991-1993 op het Salvatorplein maken deel uit van de uitgebreide 
collectie. Onze interesse ging vooral uit naar de grote maquette, die uitbeeldt hoe het 
eerste klooster en de directe omgeving van het huidige Salvatorplein er naar 
waarschijnlijkheid moet hebben uitgezien. Met de toegewijde, deskundige  uitleg 
van Gemma kwam de maquette vooral  voor de echte Susterdenaar richtig tót laeve. 
Al met al een zeer geslaagd bezoek, met na afloop de felicitaties en dankwoorden 
voor gastvrouw Gemma Janssen en haar team voor de prachtig opgezette 
tentoonstelling en de rondleiding. Voor degene die de expositie overigens nog niet 
hebben bezocht, een absolute aanrader! 

De aansluitende Limburgse koffietafel (wat zou je ook anders mogen verwachten in 
het Limburgs museum…) was voortreffelijk van samenstelling en smaak. 

NUUJTS VAN DE NATUURVRUNJ 
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Rond 14.30 uur werd met de bus vervolgens koers gezat naar het Noord-Limburgse 
Geijsteren (niet te verwisselen met Geistingen, net euver de päöl in Belsj). 
Vermakelijk was het dat de kermis bij binnenkomst van het ongeveer 450 inwoners 
tellende dörpke nog awwerwèts was opgesteld op een klein weike.  Hoe dan ook, er 
stonden wel de botsuitekes. Waarvan ze in de sjtad Zöstere, met zijn pakweg 8000 
ziele, al jaren niet meer weten hoe deze er überhoup nog uit zien…..! Bij de 
plaatselijke herberg, midden in ’t dörp, vloog onze reisleider ter plaatse Peter Jacobs 
al breid zjwaejend op van zijn terrasstoel bij het zien van de bus. Weer zote good, dit 
koos dus neet misse!  Na een kort voorstel- en welkomstwoord liet Peter onze 
chauffeur Ko gelijk al zijn rijcapaciteiten in sjtèlling brènge door het laten nemen 
van eine waal hieël erg sjerpe boch. Maar oze Ko, met de bus net teruggekeerd uit 
het hooggebergte van Oostenrijk, bleef iezig kalm en fiksde deze opdrach mit twieë 
vingers in de naas. Na een kort tochtje door Geijsteren belandden we op een zeer 
uitgestrekt landgoed. Aangekomen bij een bord “stiltegebied” (waar straaljagers van 
een nabijgelegen militaire luchtmachtbasis ons nota bene voortdurend heuëre en 
zeen lete vergaon…)  kon de bus niet verder en moesten we nog ongeveer 500 meter 
te voet afleggen tot de kapel en de Willibrordusput. Peter was ons inmiddels al 
vooruitgesneld. Bij aankomst hing d’r al in de touwe en verwelkomde ons heel 
toepasselijk door het luiden van het aloude kerkklokje. Met de hier voorafgaande  
voettocht waanden we ons in onze verbeelding zelfs al  eenvoudige, sumpele 
“pelgrims”, al was het maar voor even…  

Rustig vertellend liet Peter ons zijn enorme kennis delen van het 700 ha grote 
landgoed en natuurgebied, de kapel en de naast gelegen Willibrordusput.  Het 
verhaal gaat dat ter plaatse vroeger eine waterpool  is geweest. Bij zijn tochten door 
het Peellandschap moet Sint Wiilibord hier hebben gedoopt.  Omstreeks 1200 is 
midde in dae pool (inmiddels verdwenen) de waterput gemaakt. Het water zou een 
genezende kracht hebben tegen oogziektes. Naast de waterput is in  1543 de kapel 
gebouwd. Ze ligt langs de oude heerbaan van Venlo naar Cuyk en –’t kan  ouch neet 
anges – is vernoemd naar Willibrordus. De inrichting is zeer sober. Het vroegere 
barokke altaar is geheel verdwenen.  Enkel een middelgroot beeld van de heilige 
Willibrordus, tegen de muur achter het altaar, een kruisbeeld en twee panelen waarop 
enerzijds geschilderd de naam van de voormalige eigenaar van het landgoed Joseph 
baron de Weichs de Wenne (1888-1965)en de naam van de barones anderzijds . Het 
uitgestrekte landgoed is momenteel in bezit van een zoon van de baron. Op het kleine 
altaar staat een ongeveer 20 cm hoge gouden kruisrelikwie, waarin opgesloten een 
stukje stof dat toegeschreven wordt aan Sint Willibord. De houten zitbanken bieden 
plaats aan 75 personen.  De kapel wordt vooral in de zomermaanden gebruikt voor 
het celebreren van heilige missen, doopplechtigheden en huwelijksvoltrekkingen. Er 
is immers geen verwarming en geine lektrisj. Kaarsen en ein klein gaasluch vormen 
het enige licht bij duisternis. Het plafond bestaat uit een eenvoudig houten tongewelf. 
Boven in de achtergevel is later een modern glas-in-loodraam aangebracht. Naast 
een afbeelding van Willibrord zijn hier diverse symbolische motieven in verwerkt.  
Overigens hebben Willem Alexander en Maxima, toen nog geen koning en koningin, 
de kapel enige tijd gelden bezocht tijdens de huwelijksvoltrekking van vrunj.  
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Weer teruglopend en aangekomen bij de bus raakte Peter Jacobs mit al zien 
bevlaogenheid maar niet uitgepraat over Geijsteren en zijn historie. Es toetje liet hij 
ons zelfs nog de resten van en de bijbehorende verhalen over ‘t vreuge kesjtieël van 
Geijstere zien…. Het spreekt vanzelf dat het afscheid van Peter Jacobs ook enigszins 
aangepast van aard diende te zijn (waar onze voorzitter overigens wel raad mee 
wist!). Enkele meegebrachte boekwerken over Willibrord, de Heiligdomsvaart in 
Susteren en een beeldje van Sint Willibord ondersteunde hierbij onze welgemene 
dank. 

Vanwege het drukkend warme weer en het ietwat uitgelopen reisschema  werd 
besloten rechtstreeks heives te gaon. In de bus kregen alle meereizenden het door 
Wil Schulpen  samengestelde boekwerkje “Het Willibrordpad in Limburg” 
uitgereikt. Wil beschrijft  hierin een aantal plaatsen binnen onze provincie waar 
Willibrord een belangrijke rol heeft gespeeld.   

Eindpunt van deze leerzame maar tevens gezellige dag vormde d’n Hermeniezaal in 
Zöstere  waar Alois Huizinga een rijk gevulde, overheerlijke aspergesoep opdiende. 
Het afsluitend aangekleid pasteitje maakte deze mooie dag richtig aaf.  

Terugkijkend had het programma van deze dagtocht  zowel in letterlijke als in 
figuurlijke zin geen betere inhoud kunnen geven aan het thema :  ”In de voetsporen 
van Willibordus”. Met bijzondere dank aan de samenstellers, Wil Schulpen en Annie 
Schreuders-Derks!  

Maar de hamvraag, of alle deelnemers uiteindelijk ook eine volle aaflaot höbbe 
verdeend,  is nog steeds onbeantwoord ….! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Geijsteren: 
 
St. Willibrord 
   - kapel 
   - put 
met grenspaal 
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Archeologische opgravingen Susteren (1991-1993) 
Thema-avond, dinsdag 3 juni 2014 
Jos Douven 

Op dinsdagavond 3 juni was de grote zaal van zorgcentrum “Vastrada”(voor de 
zoveelste maal!) tot de laatste plaats bezet. Een teken dat er heden nog steeds volop 
belangstelling bestaat voor het verleden van ons eigen heem. Het waren dan ook niet 
de minste spreeksters en sprekers die graag op onze uitnodiging waren ingegaan om 
vanuit hun professie en uit verschillende invalshoeken hun “licht” te laten schijnen 
over de geschiedenis van Susteren. In het bijzonder stonden hierbij centraal de 
opgravingen, uitgevoerd in de periode 1991-1993 bij de toenmalige herinrichting 
van het Salvatorplein.  Met name werd met grote interesse uitgezien naar de 
bevindingen van de onderzoeksresultaten zoals deze onder leiding van de provinciale 
archeoloog, Henk Stoepker, hebben plaats gevonden. 
De avond werd geheel in sfeer geopend en muzikaal ondersteund door Rijk Schipper. 
Rijk is, naast zijn beroep als meubelmaker en timmerman, gespecialiseerd in 
historische muziek vanaf de prehistorie tot de 17e eeuw.  Met zelfgemaakte 
reconstructies van historische instrumenten , zoals uitgeholde knäökskes van dieren, 
voerde hij ons op muzikaal gebied mee naar de tijd van de  Middeleeuwen. Zijn 
hierop afgestemde kledij, verschijningsvorm, uitleg over de verschillende door hem 
bespeelde instrumenten en het fluitspel zelf oogstte hierbij grote bewondering en 
waardering.  Zo wist Rijk te vertellen dat het woord flierefluit (van flierefluiter) 
afkomstig is van een fluit gemaakt door het uithollen (wegdrukken van het merg) 
van een tak van de vlierstruik….Tussen de diverse spreekbeurten door was het een 
waar genot om te luisteren zijn subtiele muzikale kwaliteiten.  
Als eerste spreekster nam mevrouw Milou Wery ons mee in haar onderzoek naar het 
eerste klooster van Susteren. Milou is master-student aan de universiteit van Utrecht, 
waarbij zij zich richt op de Middeleeuwse geschiedenis. Momenteel bestudeert zij in 
het bijzonder de geschreven bronnen, oorkondes en overige beschikbare documenten 
waarin het klooster van Susteren is genoemd. Tijdens haar lezing kwamen diverse 
herkenbare aspecten naar voren zoals deze zijn terug te vinden in het openluchtspel  
“Weerlicht der Eeuwen”, geschreven door pater Jac. Schreurs in het kader van de 
zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart te Susteren. Mede geraakt door haar enthousiasme 
zien wij  belangstellend uit naar haar uiteindelijke bevindingen en of hier mogelijk 
nog nieuwe historische feiten uit naar voren komen.  
Vervolgens kwam Henk Stoepker aan het woord. Aan de hand van een beamer-
presentatie bracht hij de herinneringen aan de opgravingen op het Salvatorplein, 
inmiddels meer dan 20 jaar geleden, weer tot leven. Een schat aan kleine maar ook 
grotere overblijfselen uit de rijke historie van Susteren  kwam aan de hand van 
fotomateriaal aan ons voorbij. Waarbij de gevonden skeletten nu nog voor velen tot 
de verbeelding spreken.  De heldere vertelwijze, gekoppeld aan een deskundige 
uitleg, maakte dit onderdeel van de avond enorm boeiend. Niet voor niets is Henk 
Stoepker het voorbije jaar de prestigieuze Guillon-penning  toegekend. Als blijk van 
waardering  voor zijn grote verdienste op het gebied van de Limburgse archeologie. 
Over een jaar verwacht de heer Stoepker een boek uit te brengen waarin de resultaten 

NUUJTS VAN DE NATUURVRUNJ 
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van de opgravingen zijn gebundeld. Met name kijken wij nu al reikhalzend uit naar 
de uiteindelijke bevindingen en conclusies van zijn onderzoeksteam. Wij zullen 
Henk Stoepker dan ongetwijfeld weer uitnodigen om ons hiervan verslag te doen. 
Na de pauze gaf mevrouw Gemma Janssen, assistent-conservator bij het Limburgs 
Museum te Venlo, uitleg over de verschijningvorm van het klooster te Susteren.  Aan 
de hand van vertoond beeldmateriaal van een samengestelde maquette, liet zij ons 
zien hoe het eerste klooster en de naaste omgeving er waarschijnlijk uit moet hebben 
gezien. Het driedimensionale schaalmodel  vormt een belangrijk herkenningspunt 
binnen een momenteel lopende tentoonstelling over archeologie in het Limburgs 
Museum. Gemma gaf ons tevens een interessante kijk achter de schermen bij de 
totstandkoming van de expositie en de maquette in het bijzonder. 
Als laatste spreker viel onze eigen, lokale historicus Wil Schulpen de eer te beurt om 
de latere ontwikkelingen rondom de huidige Amelbergabasiliek, in de periode 1800 
tot heden, te belichtten.  Deze riepen vooral bij de al iets oudere aanwezigen de 
nodige herinneringen op. Zoals bij de vertoonde foto’s van het inmiddels gesloopte 
klooster van de “Zusters van Liefde” en de woonhuizen/bebouwing  van ’t voormalig 
Sjtuf.  
Deze unieke,  interessante thema-avond werd afgesloten door Annie Schreuders-
Derks. In  ‘t Zösters dialek vertelde zij ons het verhaal van ‘t Sjtuf, zoals dit jaren 
geleden is opgetekend door de laatste bewoner, Sjeng Sanders. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maquette  klooster Susteren in Limburgs Museum. 
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Beeldentuin Suëstra is af! 
Cor Voorter 

De Beeldentuin Suëstra werd vrijdag 16 mei jl. officieel overgedragen aan de 
gemeente Echt Susteren. Daar zijn echter nog heel wat werkzaamheden aan 
voorafgegaan. De stichting en de gemeente  hebben in goed overleg en in een 
goede samenwerking  invulling gegeven aan de herinrichting van deze unieke, 
permanente buitenexpositie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het bijzijn van wethouder Geert Frische ging zaterdag 22 februari jl. de 
herinrichting van de Beeldentuin Suëstra van start. In principe werd vanaf 2004 
ieder jaar een van de geëxposeerde kunstwerken aangekocht en groeide in de 
achterliggende tien jaar  langzaam maar zeker de permanente collectie. De stichting 
werd bij het aankopen van de diverse kunstwerken telkens door een onafhankelijke 
jury geadviseerd.  

Daarnaast is er een ontmoetingsplek toegevoegd in het hart van de tuin, waarin in 
de zomermaanden kleinschalige culturele evenementen en andere optredens 
kunnen plaatsvinden. In het hart van het zeskant is een hardstenen plaat 
aangebracht met daarin de beeltenis van twee vrouwenfiguren, die sinds 1276 
symbool staan voor Susteren en verleden en heden verbinden. Bedoeld wordt hier 
het stadswapen annex gemeentewapen van het eeuwenoude Susteren. Verder 
komen in het zeskant, zes diagonale balken die diverse periodes in de geschiedenis 
markeren. Door middel van een buisconstructie kan zelfs een kiosk gecreëerd 
worden.  

NUUJTS OET ZÖSTERE 
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Susteren koestert zijn historie en weet dit bij gelegenheid telkens weer op unieke 
en bijzondere wijze te doen. De locatie van de beeldentuin wordt omschreven als 
een oase van rust, op een historische plek in de schaduw van de basiliek. Meer dan 
eens hebben bezoekers de kunsttuin omschreven als een plek waar kunst verleden 
en heden met elkaar verbindt. Maar ook als een plek om te onthaasten en even weg 
te dromen. Wie later (opnieuw) een bezoek brengt aan de permanente beeldentuin 
kan tijd én geschiedenis op zich in laten werken, maar makkelijk de weg terug 
vinden naar het heden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bestuursleden van Stichting Beeldentuin Suëstra staken zelf de handen uit de 
mouwen om de eerste graafwerkzaamheden voor hun rekening te nemen. De 
samenwerking met de gemeente Echt-Susteren werd onderstreept door de 
aanwezigheid van wethouder Geert Frische die niet alleen een kijkje kwam nemen, 
maar ook tekst en uitleg kreeg over hoe de beeldentuin vorm gaat krijgen. 
Vanzelfsprekend was er tijd voor een fotomoment, waarbij het oude wapen van 
Susteren symbolisch voor de vernieuwing van de beeldentuin staat.  
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Expositie ‘Religie, Kunst  & Cultuur’ 
Cor Voorter 

Van vrijdag 6 juni t/m zondag 14 september vindt in het Museum van de Vrouw in 
Echt de  expositie ‘Religie, Kunst & Cultuur’ plaats. De expositie staat in het teken 
van de aanstaande Heiligdomsvaart 2014 in Susteren en gaat in op de betekenis van 
de heiligdomsvaart, het ontstaan ervan en de erbij horende feestelijkheden. 

 De expositie is ingericht door een werkgroep van het museum op verzoek van de 
gemeente Echt-Susteren en besteedt aandacht aan de belangrijkste heiligen van 
Susteren, o.a. de heiligen Amelberga, Gregorius en Albericus. Eveneens is er 
aandacht voor andere heiligen, zoals Cecilia, Benedicta, Bova, Walburga en Henrica.   
Vanzelfsprekend is er aandacht voor de H. Willibrord, die 1300 geleden een abdij 
stichtte in Susteren. De werkgroep kon putten uit tal van kleine reliekhouders en 
andere voorwerpen uit het depot van het Museum van de Vrouw. Aan de hand van  
foto- en ander beeldmateriaal en gebruiksvoorwerpen, wordt eveneens duidelijk dat 
heiligen ook anno nu nog deel uitmaken van het leven van alledag. Straatnamen, 
verenigingsnamen, doopnamen, enz.. 

Willibrord   
In het voormalige gemeentehuis van Susteren is nog steeds het glas-in-loodraam 
aanwezig dat in 1940 werd geplaatst.  Het ontwerp is van H. Schoonbrood en 
gemaakt door de glaskunstenaar Daan 
Wildschut. In dit raam staat Willibrord 
centraal en de taferelen die verwerkt 
zijn laten de geschiedenis zien van de 
gemeente Susteren. Helemaal boven in 
het raam zijn de kerken van Dieteren, 
Susteren en Mariaveld duidelijk te 
herkennen. Aan de hand van een korte 
diapresentatie maakt de bezoeker een 
reis door de tijd. Ook is een maquette 
aanwezig van het oude Suëstra en deze 
geeft een duidelijk beeld hoe het er 
vroeger uitzag. Met name ’t Stift 
spreekt nu nog tot de verbeelding van 
velen.  

De expositie wordt gehouden van 6 juni 
t/m 14 september, is gratis toegankelijk 
en is ingericht in de exporuimte op de 
eerste verdieping van Biblionova aan de 
Plats 1 in Echt. Openingstijden: dinsdag 
t/m donderdag 14.00 – 18.00 uur / 
vrijdag 14.00 – 20.00 uur en zaterdag 
van 10.00 – 13.00 uur. Meer informatie 
op: www. museumvandevrouw.nl  

NUUJTS OET ZÖSTERE 
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De Zösterse Sjtadsmuzikante 
Cor Voorter  

Wellicht kent u het sprookje De Bremer Stadtsmuzikanten  nog van de Gebroeders 
Grimm. Een ezel die van ouderdom dreigt gedood te worden, een hond die te oud is 
om nog aan de jacht deel te nemen, een kat die verzopen dreigt te worden en een 
haan die dreigt in de kookpot terecht te komen. Ze ondernemen uiteindelijk 
gezamenlijk een reis naar Bremen en onderweg stuiten ze op een echt rovershol. 
Gezamenlijk maken deze vier dieren muziek, althans een samenzang van balken, 
blaffen, miauwen en kraaien. De rovers denken aan een spook en slaan op de vlucht 
en zoals altijd leefden de vier dieren in het rovershuis nog lang en gelukkig.  

Wat heeft dat nu met Susteren te maken?  
Wie de moeite neemt bij gelegenheid een wandeling te maken en daarbij op de hoek 
van Bij de Gracht / Op de Pas een kijkje neemt in de tuin van de familie Kersten kan 
genieten van een kunstwerk, gemaakt door Math Kersten uit een oude boom. Een 
gans, haan, eekhoorn en een mol vormen het muzikale kwartet ‘De Zösterse 
Sjtadsmuzikante’.  Voor zover bekend zijn er nog geen klachten binnengekomen uit 
de buurt over het geluid dat wordt geproduceerd!  
  

NUUJTS VAN DE NATUURVRUNJ 
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Zomer Zón Zieë Zjwömme  
Annie Schreuders-Derks 

Mit de zomer veur de deur begint ’t mich weer te kriebele! Zjwömme! Leefs in ein 
zieë wovan men kan dènke det den hemel d’r in is gevalle. Blaw! 
‘t Haet hieël lang gedoerd tót men ’t gans vanzelfsjpraekend vónj óm geweuën in 
eige hoes in bad te gaon.  
Veur ’t baaje in de zieë woor det al väöl eerder. Zeker ouch hie in Nederlandj. Eine 
zekere hieër Pronk oet Sjeveninge woor in ‘t Engelsje Ramsgate gewaes en heuërde 
dao det baaje in zieëwater eine minsj good duit. Hae äöpende in 1818 ein badhoes in 
de duine. Dao koos men richtig in ein buut mit zieëwater. Det wórt mit tobbe oet de 
zieë gedrage. Zoa kreeg Sjeveninge al in 1826 eine mondaine naam bie de Duitsjers. 
Toen kome dao aljaors al zoa óngevieër 5500 badgaste. ‘t Richtig baaje in de aope 
zieë det doerde nog einen tied, det wórt ieës populair in 1883. 

Badmoade 
In de tied van de Romeine goof ’t gaar gein speciale kleijer veur in bad. Men vónj ’t 
gans normaal óm naaksj te zjwömme. Zelfs in badhoezer wórt gein badkleiaasj 
gedrage. Waal goof ‘t hie en dao gerdiene in de badhoezer. Ouch deeg men dökker 
mèlk in ’t water. Zoa wórt ’t water troebel en koos men eine angere zien lief neet 
mieë zeen!  
Toch geuf ’t prènte oet de 4e ieëuw wo maedjes op sjtaon aafgebeeld die aan ’t sjporte 
zeen in waat weer noe eine bikini zouwe neume.  
Aan ’t ènj van de 15e ieëuw hele ummer mieë luuj hun liene humme aan bie ’t baaje. 
Róndj 1800 hele alle vrouwluuj hun humme aan. Mansluuj bleve meistes geweuën 
naaksj. 

19e Ieëuw 
Mer dao koom sjtilkes verangering in. Went mansluuj ginge zjwömme in luxe 
badplaatse mooste zie ein badpak aan. Anges riskeerde zie ein flinke boete. In die 
zwömpekskes zoot men good ingepak. Zie hawwe piepkes tot hawverwaeges de 
kneen en dökker ouch nog mit moewe. Zie wore gesjtrik van wöl of katoen.  
Mansluuj en vrouwluuj wórte vanein gesjeije. Zie zoge zich óngerein dus allein mer 
boete de badplaats. 
Vanaaf ’t begin van de 19e ieëuw “badderde” de vrouwluuj zich allein mer in 
hummes. Die hummes wore lank, breid, los en hawwe lang moewe. Dao zoot men 
in aafgedèk van den hals tot aan de ènkele. 
Daonao verangerde de moade jeders kieër weer. Mer veurluipig bleve ’t toch lange 
badhummes en pakke. Bezunjer punt hie in is det men neet broen moogde waere! 
Men zou den te zieër op eine wirkman gaon lieke. Die pakker wore beheuërlik werm 
en boetedet leep men veur sjandaal went men dao in ging zjwömme want den zakde 
det van wöl gesjtrikde geval gans oetrein en hóng dich ’t kruuts tot ónger de kneen. 
De kleuëre wore meistes ’t zelfde: road, blaw of zjwart.  

VOLKSCULTUUR 
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De ieëste vrouwluuj die ’t riskeerde zich 
in badpak te laote zeen, droge ein saort 
broekpak en katoene badmötsje mit 
vlengskes en mit eine sjtrik ónger de kin 
bieeingebónje. Daobie kome den nog 
badsjeunkes en badzökskes, leefs tot aan 
de kneen. De ieëste badpakke besjtónge 
dus oet versjillende óngerdeile.  
Aan ’t ènj van de 19e ieëuw wórt ein 
badpak óntwórpe oet ein sjtök. Det woor 
ein saort kostuum mit eine kraag en ein 
bóks tot euver de kneen. Die badpakke 
wórte ouch door mansluuj gedrage. 
Went men wól gaon zjwömme, haolde 
men de kraag en moewe d’r aaf. Mer op 
’t sjtrandj beheuërt men good gekleid te 
zeen en sjörgde men zich det allemaol 
weer bieein. 
 
 
 

 
20e  Ieëuw  
Róndj 1900 wórte de dames tót in ’t water gevare in sjtrandjkuutsjkes. Dao koos men 
den in de golve sjtappe zónger det dich eine zoog. Naaksj baaje moogde allein went 
men ein koetsj haw mit ein zeil d’r veur. 
Pas in 1930 wórte de badpakke get korter en kome zelfs pekskes mit ein bloate rök! 
Doordet toen ein vrouw mit ein kort badpak eine groate wedsjtried wón, wórte de 
korte modelle ein rage. De moewe wórte sjouwerbendjes. Waat ouch neet 
ónbelangriek is, is det men verseringe aan ging brènge. Brösjkes en sjpengskes en 
käördjes. 
Op ’t sjtrandj moos men ein sjaelke of kopdeukske drage en went men ging 
zjwömme ein rubbere badmötsj. Nao de oorlog kome badmötsje in versjeije kleuëre. 
De lempetige zjwaore wölle pakke vónj men erg lestig en dao koom tricot veur in de 
plaats. 
Allewiele waere badpakke zelfs döks op sjnelheid gemaak veur de wedsjtrijde. 
De groate sjlaag koom in de moade in de jaore 40, ein twieëdeilig badpak, de bikini! 
Det woor in 1964 nog mer eine hawve, men ging topless zónnebaaje en zwömme. 
Róndj de sjouwers en erm hoof ouch niks mieë, dao haet men de strapless veur. Weer 
wille zoa min meugelik sjtóf aan ‘t lief want weer wille broen waere! 
Vanaaf 1969 zjwömp men weer naaksj. Daomit zeen weer trök aan ’t begin van de 
besjaving wo men ’t doadnormaal vónj det mansluuj en vrouwluuj zich same naaksj 
laote zeen en det geine zich dao aan sjteuërt. 
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Sacramentsdag 
Annie Schreuders-Derks 

Het Heilig Sacrament heeft een jaarlijkse feestdag, Sacramentsdag, 10 dagen, de 
tweede donderdag na Pinksteren. In Nederland Hoogfeest van het Allerheiligste 
Sacrament genoemd. 
Sacramentszondag de zondag daarna, Op dit feest viert men dat Jezus zich in de 
gedaante van brood en wijn aan de mensen wil geven. Op die dag wordt de hostie 
vereerd. Na de hoogmis wordt de hostie ter aanbidding in een monstrans 
geplaatst. Dat is de dag dat de sacramentsprocessies (brónk) in Limburg trekken. 

Juliana van Luik, 1192 
Er zijn verschillende heiligen die deze naam dragen. De meest bekende in onze 
streek is wel de Heilige Juliana van Luik. Zij werd geboren ongeveer in 1192, zij 
stierf op 5 april 1258. Zij was op haar vijfde al wees en werd opgevoed in het klooster 
Mont Cornillon bij Luik. Later werd zij daar ook zuster, daarom noemt men haar ook 
wel eens Juliana van Cornillon. Zij werd hoofd van het klooster en zij was erg streng. 
Soms noemde men haar schijnheilig. 
In een visioen maakte Jezus aan Juliana duidelijk dat er geen speciale dag bestond 
ter ere van het heilig sacrament. Die dag is er gekomen omdat Jezus zelf aan de 
heilige Juliana zou hebben opgedragen een feestdag voor het Heilig Sacrament in te 
voeren. Hij liet haar de wassende maan zien, er ontbrak dus een stukje (hostie). Dat 
was schijnbaar een duidelijke aanwijzing. Zij heeft haar hele verdere leven ervoor 
gebeden en uiteindelijk werd het Sacramentsfeest in Luik ingevoerd in 1246. 
Paus Urbanus IV, die ook bekend was in Luik, maakte er in 1264 een officiële 
feestdag voor de hele kerk van. Jammer dat Juliana dat zelf niet meer mee kon 
maken. Zij was toen al een paar jaar dood. Zij werd heilig verklaard in 1869. 
De heilige Juliana wordt afgebeeld als kloosterzuster met het Heilig Sacrament: de 
monstrans. 
Juliana betekent: “de jeugdige”. 
Haar feestdag is op 5 april. 

Het Heilig Sacrament, is van grote betekenis in de katholieke kerk. Er zijn zeven 
wijdingen, de zeven sacramenten: het doopsel, het vormsel, de communie, de biecht, 
het heilig oliesel, de priesterwijding en het huwelijk. 

14 maart Eva van Luik recluus, 1265 
Zij werd in 1902 heilig verklaard, ijverde samen met Juliana voor de invoering van 
Sacramentsdag. De invoering van de Sacramentsdag (1247) heeft zij nog 
meegemaakt. 
Een recluus was een kluizenaar of kluizenares die zich liet inmetselen in een zeer 
kleine ruimte (cel), die meestal tegen een kerk was aangebouwd met een venster aan 
de binnenkant dat uitzicht gaf op het altaar in de kerk. Voor hun levensonderhoud 
waren ze afhankelijk van aalmoezen die omwonenden kwamen brengen. 
Eva liet zich inmetselen in de Sint Martinuskerk in Luik. 
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Heilige boontjes of monstransbonen. 
Volgens de legende verborg een Zuid-Limburgse pastoor tijdens de Franse 
overheersing de kerkschatten uit angst voor diefstal onder de grond. Om de schatten 
nog beter te beschermen plantte hij er witte staakbonen op. Toen de pastoor de 
schatten opgegraven en in ere hersteld op het altaar had geplaatst, ontdekte hij bij het 
oogsten van de boontjes dat Onze Lieve Heer uit dankbaarheid elk boontje gesierd 
had met de afbeelding van een monstrans. Van deze monstransboontjes worden 
traditioneel nog steeds rozenkransen gemaakt. 
Colla Bemelmans uit Nuth heeft mij al vaker heilige boontjes bezorgd. 
Op Sacramentsdag maken de bijen hun raten in de vorm van een monstrans. 
Als men op Sacramentsdag de bijen verjaagt, gaan ze hun raten bouwen op een boom 
en komen nooit meer terug. 
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 “Hoesmanne”  is ouch neet alles 
Loek Storken 

Langen tied haw ich gedach det det hoesman sjpele, det det waal ein “cool”  baantje 
zou zeen. De vrouw ’s mörges op tied ’t hoes oet wirke óm te gaon wirke, dich den 
effekes fijn daoneerzètte mit “krantje-croissantje”, eventueel aaf en toe èns effe lènks 
en rechs get wisje en wappere  mit ei pótslepke, en det woor ’t den. 
In de praktijk is mich det noe toch waal waegaond zjwaor taengegevalle. 
Noadgedwónge höb ich namelik de veurige zomer ein aantal waeke hoesmenke 
mótte sjpele, want “de vrouw” haet ein nuuj heup gekrege, en den kènne die ein 
tiedje niks, behalve dich achter de vaere zitte en van alles netjes vraoge, c.q. 
commandere. 
Nou, ich zal ’t uch vertèlle. Ich kreeg op eine geweunen doordewaekse sumpelen 
daag gaar den dreij neet mieë. Ich koom op veerentwintjig oer zeker zès oer te kort. 
Veur ’t ieës in zestig jaor bèn ich weer èns ’s aoves veur tieën oer in bèd gekraope : 
“kaput wie Hund !” oftewaal “kepotmeug”.  
 
Det veur tieën oer nao bèd gaon det is mich de lètste zestig jaor neet mieë gebeurd, 
of ’t zou veur ein anger raeje mótte zeen gewaes. Mer ich dènk, det g’r uch dao zelf 
waal get bie kènt bedènke. 
’s Mörges sjtóngse op en den begós ’t gesodemieter al, den aafwasj van den daag 
van te veure, dae sjtóng nog op den anerik. Niks gein kebuiterkes ! Die kläötjes, dao 
höb ich noait väöl fiducie in gehad. Esse ze neuëdig höbs, den zeen ze neet dao. Waal 
mit zeve man get sjtaon te glure bie Sneeuwwitje jao, mer aafwesje, ho maar ! 
Schienheilige paträönkes zeen ‘t, gluurders, ónbetroewbaar völkske ! En ouch de 
kènjer mer van alles wiesmake : pedofielkes zeen ’t volges mich ! 
Es ich den zoa good en zoa kwaod es ’t ging ’t óntbijt haw gereid gemaak, den begós 
‘t gedoons al. “Jóng, waat geisse ’t ieëste doon ? De taofel aafruime, den aafwesj 
van gistere doon, nao de winkel boadsjappe doon, de framboaze plökke, ’t graas 
meije, de hègk sjaere, mich nuuj verbandj op 
miene bats plekke, ei sjtökske mit mich loupe en 
oefene, effe mit mich mit nao dien zöster traine 
op den home-trainer, ei bietje sjtaofzuige want 
d’r ligk euveral sjtöp, enz., enz.,enz.”. Me leef 
Tant Seef , doe wis neet wose ’t ieëste aan 
beginne moos. En ouch Tant Seef koom neet 
helpe.  
In zó’n situatie veulse dich es „geëmancipeerde“ 
man toch waal zjwaor door de maatsjappie in de 
sjteek gelaote.  
En ouch det kaoke ! Det kaoke zelf det geit nog 
waal. Esse mich lang genóg lieës klómmele, 
kloate en gewaere, den krieg ich nog waal get 
ineingesjteveld, en ’t sjient ouch nog te sjmake. 

DIALEK 
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Mer dae rotzooi daonao ! Es ich get wil of in dit geval mót kaoke, den mót ich mich 
ieës alles vanteveure sjnieë en in pötjes en kumpkes gereidzètte, zoadet ich get, es 
ich ‘t in de pan of in de kaetel mót doon, zoa mer hoof te pakke. Doon ich det neet, 
den brent mich get aan of löp ’t mich doorein. Det lètste , det höb ich al langer, zaet 
de vrouw den. Want kalle kènt ze waal nog !  
’t Gevolg van al det veurbereide is, det es ich vaerdig bèn, det ich den de gansen 
anerik en bienao de hieël keuke vol höb sjtaon mit pötjes en penkes. En den höb ich 
nog mieë werk mit dae kraom op te ruime es mit det gans kaoke. 
Det sjnieë van de greunte en zoaget, det doon ich op van die sjnieplenkskes, mer 
welke gek maak noe allemaol van die klein plenkskes wose niks op kèns ? Die zeen 
allemaol väöl te klein. Wie ich det de jónges van ’t wanjele vertèlde, wós Ton, dae 
ouch al get ervaring haet in ’t hoeshawte, dao waal gooie raod op. “Doe mós dich de 
sjtriekplank pakke”, zaet ‘r, “die is groat zat !” 
Ouch det sjtrieke is väöl ingewikkelder es me dènk. Es ich de vrouw èns sjtriek, den 
is det allemaol prima in orde.  
Mer ein bóks sjtrieke, det is ei gans anger sjapieter. Dao kump väöl mieë bie kieke. 
Dao mósse gluif ich eine cursus veur gevolg höbbe. Ich wool mich get ploaie oet die 
bóks sjtrieke, mer es ich mich ein d’r oet gesjtreke haw, haw ich mich ummer weer 
twieë nuje d’r in gesjtreke. En det sjut dus neet ech op. Ich bèn dus mer mit ein 
tamelik befrumsjelde bóks op sjtap gegange, en es det eine van uch opgevalle is, den 
wèt g’r noe wie det gekómme is, veurdet dao kal euver kump. 

Euver bókse gekald trouwes. Ton, eine 
wanjelcollege dae mit ’t zelfde 
hoesmanneprobleem haet geworsteld es ich, dae 
moos in daen tied èns nao de Plus veur eine pizza. 
Jao, want in zó’ne crisistied, den itse geine slow-
food. Doe probeers dich den mit twieë net mer get 
in ‘t laeve te hawte. “Num ouch die bóks mit, dao 
zit ’t hawf menu van de kersmis nog op”, zag Fien 
taenge dem. “En den brungse mich die nao de 
sjtoumerie !” En Ton die bóks aafgegaeve bie de 
sjtoumerie. ’t Veurgerech en ’t naogerech koosse 
zoa nog zeen zitte. Jao, want es me einen daag 
awwer wurt, den wurt nog waal èns get 
geknóddeld. En dao laef zó’n sjtoumerie noe weer 
van !  
Ich bèn ouch ummer nao de winkel mótte gaon, 

nao de Plus veur frisje breuëdjes en zoa. In ’t begin leep ich dao róndj wie eine 
verdwaalden hóndj, want ich wós dao jao gaar niks te ligke. Ich kóm dao namelik 
normaal neet al te dèk. De maedjes keke mich al aan mit zó’ne begriepende blik van 
: “Kiek, dao löp weer zó’nen hulpeloze !” , mer intösje weit ich noe toch al alles te 
ligke. Cyril, de groate regelieër dao, haet al taenge mich gezag : “Doe kèns baeter 
hie blieve en de luuj wieze wo alles ligk. Doe wèts det intösje allemaol te ligke !” 
Ich dènk det ich mer èns mit Cyril van de Plus gaon kalle veur ei baantje dao, want 
dao maakse dich lang neet zoa kepot es thoes es hoesman.  
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Ei bietje gek, is zoa gek nog neet  
Loek Storken 

POCO LOCO zègke ze in Sjpanje : ei bietje gek ! Mer waem is det neet allewiele ? 
Höb geer al èns eine normale minsj gezeen ! Enne......beveel ‘t ? 
Mesjien is ’t waal gek, mer luuj die ietwat neet gans normaal zeen, zeen dèks väöl 
interessanter, zoawaal óm euver te sjrieve es óm tillevizie euver te make. Det zult 
g’r intösje op det dèngk waal gezeen höbbe. Eine “normale” zuusse dao bekans neet 
mieë. 
’t Versjil tösje eine normale en eine neet gans normale is trouwens mer hieël klein. 
Einen dwaas duit wat d’r neet laote kan, eine wieze lieët wat d’r neet doon kan. 
Intösje is de Vastelaovend  al lang veurbie, mer gek zeen en gek doon beperk zich 
neet tót de Vastelaovestied. 
Allewiele is ’t dèks zoa gek nog neet óm te doon wie Jantje de Gek. Dit is ein 
oetdrökking die ich bienao noait mieë heuër, mer die mien mam vreuger dèk 
gebroekde. 
 
Zoa gaon ich zelf al ènnigen tied in bad mit Het Melkmeisje. Det is natuurlik neet 
normaal, mer ich zègk dao niks van en doon den net wie Henske de Gek. Henske zal 
waal femilie van Jantje gewaes zeen. 
Mien vrouw wèt van det in bad gaon niks , mer brungk mich det Melkmeisje waal 
zelf mit van ’t “Kroedvaat”. Ouch det kènt bliekbaar in de modernen tied van 
allewiele. Vreuger moogde ich noait mit vraemde maedjes in bad, en ouch neet in 
bèd. Noe loestert det neet mieë zoa sjerp. Det zègke ze teminste. 
’t Is in de loup van de geschiedenis ouch verreks lestig gewore óm veur gans normaal 
versjlete te waere. D’r zeen in ós Plat, mer ouch in de anger Limburgse dialekte en 
in vriewaal alle tale óntzettend väöl oetdrökkinge die aangaeve det emes neet 
hónderd procent is, of det ’t hem doorraengent. D’r zeen d’r zoaväöl, det eigelik 
koum nog emes “normaal” kan zeen. 
Ouch kump ’t veur det ze van emes zégke : “Hae haet ze waal allemaol op ei rieke, 
mer  ze wirke in plogedeens”. Of : “Hae haet waal alles op ein rie, allein neet in de 
richtige volgorde !”  Nemes is ouch perfek, mer bie sommige vilt det mieë op! 
Van Harrie Sevriens loos ich : 
Ik vind je niet “te gek” , 
Wel gek genoeg. 
Ei taaltje det God-wèt-wie-väöl oetdrökkinge haet veur “ein pan aaf” is ’t Kirkraojs. 
Ze höbbe dao väöl oetdrökkinge die veur ein deil ’t zelfde zeen es hiej bie ós, mer 
ouch totaal aafwiekende, en hartsjtikke sjoane. Ich höb dao veur uch èns mien eige 
selectie oet gemaak, veural ómdet die det dao nog väöl “beeldender” kènne zègke 
(en ouch leuker) es hie bie ós in Midde-Limburg. De Kirkraojse sjriefwies is mesjien 
waal effe wènne, mer ’t loant zich : 
 
  

DIALEK 
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Dali met chimpansee 
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Deë is van inne eezel durch ing sjtalduur de welt i jevótsd. (vótse = sjiete) 
Den hant ze vruier tse hees jebaad. 
Deë hat inne ek aaf. 
Deë hat ze nit nau op d’r krisboum. 
Deë mós ziech ins losse oesriffele en vanuits aasjtrikke. 
Deë hat inne vóts in d’r kop. 
Deë hat ze waal allenau mar neet jód jekraomd. 
Deë is inne eëzel in d’r jalop oes jen vót jevalle. 
Deë is ins oet d’r kingerwaan jevalle. 
Deë is rief vuur in ’t jekkes. 
Deë hat ’t naveltavele. 
Bij dem drieënt ’t redsje verkierd erum. 
Deë hat e bred vuur d’r kop. 
Dem hant ze tse vrug oes de wikkele jedoa. 
Dat is e potduppe. 
Deë is nit jód bie troeës. 
Deë is zoeë jek wie ’t ziwede rad an d’r waan. 
Deë hat inne hiep voet. 
Deë hat ze nit nau bij Jod dem Vater. 
Deë hat sjtruë woa anger lü hiere hant. 
Dem hant ze noa de welt i jesjurgd. 
Deë hat d’r versjtank, woa bij de hón ’t ai eroes kunt. 
Bij dem piept ‘t. 
Deë hat inne sjlaag mit d’r wieksbusjtel jehad. 
Deë is tse jonk van de auw aafkómme. 
Deë is nit jans durchbakke. 
Deë mós ziech ins nuits losse böade. 

Ederein op de waereld haet vanzelaeve waal èns get gezag euver zichzelf of euver 
anger luuj die “neet gans richtig” wore.  

Zoa zag Salvador Dali : 

De mens is een chimpansee 
Met kapsones 
Er is slechts een verschil tussen de gek en mij. 
De gek denkt dat hij bij zijn verstand is. 
Ik weet dat ik gek ben. 

Es geer neet ónger ein van al dees categorieë valt, wilt det nog lang neet zègke det 
geer waal normaal zeet. Geer mót uch den mer bie ós  melje. Den zeuke weer veur 
uch ouch nog waal ein gesjikte categorie! 
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Susteren, twee eeuwen Nederland (1814-2014)  (II) 
Wil Schulpen 

Aankoop wallen door gemeentebestuur 
Zeker al sinds de veertiende eeuw had de schutterij Sebastianus  de wal tussen de 
omlopende grachten in bezit. Deze hadden zij eertijds ontvangen van de graaf van 
Valkenburg. Een aantekening uit 1826 toont dat het gemeentebestuur de wallen heeft 
aangekocht. Wij nemen vooralsnog aan dat het als een soort schadevergoeding door 
het bestuur aan de schutterij is gegeven, maar dat deze omlopende wal in eerder geval 
door de Fransen onteigend is.  Het blijkt dat de vergoeding drieduizendvijftig gulden 
bedroeg en dat in 1826 acht jaarlijkse termijnen (van de twaalf) reeds betaald waren. 
De overeenkomst zal dus uit 1818 zijn. 

 
Op bovenstaande foto zien we de omlopende gracht ter plaatse van de huidige 
Willibrordusstraat. Links van de gracht was de omlopende wal. Op de achtergrond 
links nog op de wal zien we het pand waar vijftig jaar geleden ‘de Kep’ zijn zaak 
had. In het midden op de achtergrond zien we het bondshotel  ook wel in die jaren 
bekend als d’n Hens. 
Rechts zien we een pad langs de gracht, dat iets meer naar het oosten over de Rode 
Beek ging en direct erachter een bruggetje over de gracht kende dat aansloot op een 
pad, dat langs de molen en kloostermuur voerde en uitkwam op de Kloosterstraat. 
Dit werd door de jeugd van Feurth gebruikt als schoolroute: achteróm. 
  

HISTORIE 
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Bevolkingsgroei 
In 1799 heeft de Franse bezetter een lijst van alle inwoners laten aanleggen. Deze 
geeft geen betrouwbare indruk en we kunnen zeker zijn dat er nogal wat gesjoemeld 
is. Zo is de twee-eenheid Gebroek-Baakhoven ruim vier maal zo groot als Heide. We 
nemen aan dat een bepaald gedeelte van de bevolking zich onttrokken heeft aan de 
registratie en dat een ander deel een onjuiste woonplaats vermeld heeft. Mogelijk is 
ook dat men bij het samenstellen van de lijst rondgetrokken is en de mensen op ‘t 
veld, in de stal en in huis aangesproken heeft, waardoor ook wel iets te verklaren is. 
Volgens die Franse lijst zou de bevolking aan het begin van deze periode ongeveer 
als volgt zijn: Ongeveer 950 personen waren geregistreerd, waarvan 340 als kind 
aangeduid zijn, en die wellicht de leeftijd van twaalf jaar nog niet hadden. Elders 
vinden we dat de bevolking rond 1800 twaalfhonderd zou bedragen. Een grootte van 
tussen de duizend en twaalfhonderd is geheel in de lijn met het verleden.  
In de jaren 1830-1840 blijkt de bevolking al rond de achttienhonderd te liggen, dat 
zou betekenen een toename van vijftig procent! Een lichte toename van het 
bewerkbare grondareaal is mogelijk en zou een lichte stijging van de bevolking 
kunnen verklaren; voor het overige zien we geen industriële activiteiten, geen 
toename van handel en overige productie. Van een sanitaire revolutie en verlaging 
van de huwelijksleeftijd blijkt ook niets. Toch moet hier ergens de oorzaak liggen 
van deze bevolkingsexplosie. De periode tot 1900 nam de toename af tot ongeveer 
één derde.  
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Kerk en parochie 
Tijdens de omwenteling door de Fransen veroorzaakt, had de parochie haar oude 
gotische Mariakerk ingeruild voor de romaanse abdijkerk gewijd aan Amelberga, 
Albericus en Gregorius. Deze was ruimer en in een betere staat dan de oude 
parochiekerk, die al rond 1800 te gronde was gegaan. Een orkaan, brand, windhoos 
en dergelijke verklaringen vinden we in de overleveringen. In elk geval geven de 
ankerjaartallen 1775 en 1800 aan dat wellicht al eind achttiende eeuw de huidige 
pastorie gebouwd is op de restanten van de Mariakerk. Van deze kerk zien we in de 
oostelijke muur van de pastorie nog een gotische boog. 
Er veranderde nog meer. Immers in 1801, na de overeenkomst tussen paus en 
Napoleon, werden vele rijke instellingen opgeheven waaronder de abdij van 
Susteren. Eeuwenlang, zo lang als de herinnering teruggaat, was de pastoor van 
Susteren een kanunnik van het kapittel en hij werd benoemd door de abdis van 
Susteren. Met de opheffing van het stift verviel dit en werd dit vervangen door een 
benoeming door de bisschop, in de Napoleontische tijd de bisschop van Aken en na 
de herstelling van de oude verhoudingen door de bisschop van Luik, waartoe 
Susteren toen reeds ruim elf eeuwen behoord had. 
Ook de tienden voor de abdis verdwenen; hieruit had zij steeds de parochiekerk 
moeten betalen. De verantwoordelijkheid voor de parochiekerk en parochie- 
uitgaven kwam nu veel meer bij de gemeentelijke overheid te liggen. 
Al in de tijd van de Fransen was men begonnen met bepaalde eigendommen aan 
kerken terug te geven, namelijk die eigendommen waaraan een hypotheek verbonden 
was. Hiermee bedoelde men dat deze eigendommen verworven waren op 
voorwaarde dat er tegenprestaties tegenover stonden, zoals 
het lezen van jaardiensten, hoog- en leesmissen. De 
eigendommen voor de vergoedingen voor kapittelleden, 
kapelaans en ander personeel als ook die voor het 
onderhoud voor de gebouwen van de abdij bleven bij de 
Franse domeinen, gingen daarna over in handen van de 
Nederlandse overheid. De goederen die in de loop van de 
tijd terugontvangen werden, behoorden aan de altaren van 
Catharina, Joris, Petrus en Paulus, Johannes, Mathias en 
Willibrordus. Ook eigendommen horende bij stichtingen 
als jaardiensten, vroegmis e.d. werden terugontvangen. 
Soms betrof het een rente van een geldbedrag dat op een 
perceel grond rustte.  
Tijdens de Franse periode was veel verloren gegaan. 
Kennelijk ook bepaalde aflaten en dat probeerde men in 
deze periode zoveel mogelijk te herstellen. In 1820 worden 
de aflaten bij de feesten van Amelberga en Apollonia 
beschreven. Dit waren de belangrijkste parochiële feesten. 

           
Heiligdomsvaartkruis. 
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Gemeentelijk bestuur 
Vanaf 1800 bestond de gemeenteraad uit een burgemeester en een gemeenteraad, 
waarvoor Franse termen als maire en conceil municipale werden gebruikt. De raad 
bestond uit tien leden. In Susteren was in 1806 Schalley burgemeester, Jussen hulp-
burgemeester en raadslid waren Peters, Backus, Bohnen, Jansen, Hoorens, Leurs, 
Duijs, van der Crabben, Schulpen en Frins.  
Met de overgang in 1814 veranderde er weinig, alleen werden de begrippen in het 
Nederlands vertaald. Toen in 1818 een nieuw reglement voor het platteland in 
Limburg kwam, werd het bestuur gewijzigd in een schout, twee schepenen en negen 
raadsleden. De inwoners hadden echter niets te 
zeggen: de schout werd door de koning, de schepenen en raadsleden door 
Gedeputeerde Staten (GS) benoemd. Slechts een vijftal werd herbenoemd en er 
kwamen zes nieuwelingen. Daarnaast was er nog een secretaris en een 
gemeenteontvanger. Om de drie jaar traden er vier personen af, waarvan drie 
raadsleden. 
Enkele jaren later veranderde men weer. Schout werd burgemeester en schepen 
assessor. Deze laatste werd door de gouverneur gekozen. De gemeenteraad bestond 
inclusief burgemeester en assessoren uit negen personen. 
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Lager Onderwijs in Dieteren1 
Begin 1827 wordt voor het eerst een onderwijzer, Jan Smeets,  in Dieteren 
aangesteld. De gemeente ontvangt eind maart het jaar erna een rijkssubsidie van 
zevenhonderd gulden voor de bouw van een schoollokaal met onderwijzerswoning. 
De gemeente stelt nog eens driehonderd gulden beschikbaar. Wellicht hebben de 
Dieterense raadsleden Jac Hoorens en Jan en Hendrik Schulpen dit erdoor gekregen 
maar moest ze wel beloven dat de inwoners van Dieteren voor de rest zouden zorgen. 
De Dieterenaren zouden zelf zorg dragen voor bouwstoffen, doen van vrachten en 
handenarbeid. 
Bij de aanbesteding van de bouw is er niemand aanwezig. Een half jaar later heeft 
de uitbesteding nog steeds niet plaatsgevonden: de gemeente  heeft nog steeds geen 
geschikte plek voor het gebouw. Uiteindelijk duurt het tot eind 1830 eer de school 
met woning gereed komt. 
De onderwijzer van Dieteren ontving een loon van honderdzeventig gulden, waarvan 
honderd door het rijk en vijftien door de gemeente betaald werd. Het overige moest 
door de leerlingen bijeengebracht worden, ongeveer drie kwartjes per leerling per 
jaar. Het aantal leerlingen bedroeg tachtig, vijftig jongens en dertig meisjes. In 
Dieteren kreeg men voornamelijk les in de Nederlandse taal. Enkele kinderen kregen 
ook Duits en rekenen. 
Het onderwijs in Dieteren stak schril af tegen dat van Susteren. Daar werd les 
gegeven in lezen, rekenen, schrijven van het Nederlands en het Duits en er werden 
de beginselen van aardrijkskunde en van de vaderlandse geschiedenis gegeven, het 
maken van opstellen en zelfs boekhouden! De onderwijzer te Susteren verdiende dan 
ook bijna het dubbele (honderd gulden meer). 
In 1838 worden voor beide scholen, te Dieteren en te Susteren, schoolcommissies  
ingesteld niet alleen voor nuttig onderwijs maar ook tevens zeer noodzakelijk voor 
de tucht der kinderen’ (!) Het gemeentebestuur beroemt er zich op dat het merkelijke 
verbeteringen in het onderwijs heeft aangebracht voor honderdtwintig francs 
(Belgische periode). Men heeft aangeschaft kaarten, tabellen, borden, boeken en 
schrijfbanken.  
Het blijkt dat het aantal kinderen in januari in het midden van de negentiende eeuw 
rond de honderd ligt, in juli nog geen veertig. In de zomer en in het najaar moesten 
de kinderen thuis en op het land meewerken; men had dan geen tijd om naar school 
te gaan. 
In 1860 blijkt het onderwijs in Dieteren ook tot normale proporties uitgebreid: lezen, 
schrijven, rekenen, Nederlands, aardrijkskunde, meetkunde en  muziek. Tevens 
lessen in het Frans, Duits en vormleer. 
  

                                                      
1 W. van Mulken, Het Lager Onderwijs te Dieteren in de vorige eeuw, in Heemklank 1979-3 pag. 18-
27 
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De Zomertortel 
Jan Smeets 
 
Onze trekduif die overwintert in West-Afrika, is hard op weg zeldzaam te worden. 
Daarom staat hij nu op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels in de categorie 
"Kwetsbaar".  
Al decennia lang gaat de populatie als broedvogel in ons land achteruit: vanaf 1950 
met meer dan 85%, in Zuid-Limburg zelfs met 90%. De Limburgse populatie telde 
in 2000-2004, nog slechts 1000-1500 paren.  
In het onderzoeksgebied IJzerenbos en 't Hout zijn de aantallen na een piek in de 
jaren 1998-1999 plotsklaps gedaald. In 2013 en 2014 werd het aanhoudend snorrend 
“toerrr toerr toerr” geluid, dat vooral de doffer voortbrengt, zelfs helemaal niet meer 
waargenomen.  
De aantalsontwikkelingen van de Zomertortel in het IJzerenbos en ’t Hout zijn vanaf 
1996 t/m 2014 weergegeven in onderstaande grafiek. 
Hoewel er jaarlijks in de landen van de Europese Unie en Afrika 2 tot 4 miljoen 
Zomertortels worden geschoten, is de jacht toch niet de belangrijkste oorzaak van de 
deplorabele toestand van de populatie in West-Europa. Uit onderzoeken in Engeland 
blijkt dat het broedseizoen van de Zomertortel in de laatste 50 jaar is verkort met 12 
dagen. De Zomertortel broedt nu vaak nog maar één keer in plaats van twéé keer per 
seizoen zoals vroeger, waardoor er jaarlijks veel minder jongen worden 
grootgebracht. 
De structurele afname is waarschijnlijk ook toe te schrijven aan voedselschaarste in 
zowel broed- als overwinteringsgebieden en problemen op de trekroutes in voor- en 
najaar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATUUR 
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’t Lèste Hoofsjtök 
Ad van Mierlo  
 
In dien ouge 
laes ich 
blaad  
veur  
blaad  
't book  
det ich jaore geleje  
wól sjrieve  
euver 't verhaol  
van ein leef dèngk  
det mich leet druime  
euver ei book  
wo - in het  
de hoofrol sjpeelde  
zónger te beseffe 
det ich  
det book  
al jaorelangk  
in mien henj höb  
zónger det ich begreep  
det weer same  
‘t lèste hoofsjtök  
aan 't sjrieve zeen  
 
en allebei  
neet weite  
of 't eindig op  
"en ze laefde nog langk  
en gelökkig same"  
  

VOLKSCULTUUR 
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Es de blajer valle 
Ad van Mierlo 
I. 
Es alles 
Mer den ouch alles  
in aevewich liek,  
en ougesjienlik  
aafgesjpraoke  
en  
ingehawte aom  
de veurspjelbare  
sjtilte  
veur de sjtórrem  
veuraaf geit, 
is jeder waarsjuwing  
veur de fatale kantjeling  
van besjtaonde systeme  
te laat  
 
II.  
vanaaf de ruïnes  
van de vluch  
oet de klawwe van ‘t gelouf  
raakse ‘t zich kwiet  
op alles  
de sjpäortoch  
nao consensus  
om taegegesjtèlde visies  
oet te sjpele  
‘t debat  
ontaardt in duvels oetdrieve  
van ‘t ein absolute geliek  
gevolg door ‘t anger  
de ónmach  
de maot genómme te kriege  
gewènd  
’t angere te doon  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  
de achterkantj van ‘t geliek  
gebeiteld  
in dien ouge  
in eine sjtaar  
gerich op de raeje  
van geliek höbbe  
mer neet kriege  
de óngeste sjtein baove kriege  
dem es iëeste goaje  
nao jeder dae zaet  
zónger zunj te zeen  
dich verblèndj  
door de zon in goud 
van zjwiege  
en zeker weite  
geisse weg  
om te griepe  
alles  
waasse neet koos kriege  
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IV . 
op ‘t hellend vlak van glaad ies  
höbse ei sjpaor getrokke  
van vernieling  
veur de paorte van de hèl  
sjtóng de richting aangegaeve  
diese neet höbs genómme  
de waeg leep in kringe  
die als mer klinder wórte  
zich veur dien ouge dreijde  
noe sjtaarse nao de waeg  
dae löp taege ein moer  
wose gein gaat in zuus  
doe wils neet nao bènne  
kèns neet nao boete  
de waeg löp doad  

 

de buje blieve hange  
de wèndj dae vilt sjtil  
esse besjluts te vlege  
weg oet dae kringk  
trök nao de waeg  
daese zoa höbs gehaat  
koum ongerwaeg  
wórt ‘t inèns duuster  
nao die sjpuit inne rök  
’t is sjtil om dich haer  
doe ligks vas en allein  
mit ein oug aan de moer 
en veuls dich bliej  
bès weer trök  
weer hiej.  
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Feurthstraat  
Wil Schulpen 

Laatst vond ik enkele oudere papieren van een tante van mijn vader, tante Truuj. 
Hiertussen was een verzekeringsdocument van mijn overgrootvader Laurens 
Schulpen. Eerst krijgen we de gebruikelijke artikelen, maar interessanter waren de  
bijzondere voorwaarden, welke grotendeels met de hand geschreven waren en er 
was papier ingeplakt omdat de tekst te groot was.  De tekst luidde 

De NAAMLOOZE BRANDSVERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ DER VEREENIGDE EIGENAARS 
verzekert op de hierboven gemelde algemeene en de hiernavolgende bijzondere 
voorwaarden: Laurens Schulpen beroep van landbouwer wonende te Pfeurderstraat 
no 192 Susteren provincie Limburg kanton Sittard handelende in hoedanigheid van 
Eigenaar en zelfs gebruiker de som van Drie duizend drie honderd gulden op de 
hieronder beschreven voorwerpen: 
I. Duizend vijfhonderd gulden op een samenhangende Landbouwers Hofstede 

uitmakende twee woonhuizen (Lings en Rechts van de poort) Stallen, 
Schuur, Schop, en Groote Poort, opgericht van meer Steen, als hout en leem 
gedekt met gepropte pannen: palende beide zijden zonder gemeenschap aan 
Landbouwers- Gebouwen van zelfde bouwing en dekking en op meer dan 
vijf meters van gevaarlijkere aanpalen: 
Alles staande te gemeld Susteren Dorpstraat genaamd Pfeurderstraat no 192 
in gebruik door verzekerde (verzekerde som 1500 en premie 4,32) 

II.  Tweehonderd vijftig gulden op Meubelen, Huisraad, Linnen en Wollen 
Klederen Beddegoed – uurwerken – versierselen en alles wat tot huiselijken 
inboedel  behoorde 

III. Vierhonderd gulden op het Hoornvee beider geslacht Kleur of ouderdom 
IV. Twee honderd gulden op zwijnen, groot en klein, zo ook op des zelfs 

geslacht vleesch 
V. Driehonderd gulden op een Werkpaard voor den landbouw 
VI. Zevenhonderd vijftig gulden op Ongedorschene en gedorschene 

oogstvruchten aller aard granen – zaden – hooi en stroo 

De verzekerde voorwerpen van artikel twee- drie – vier – en vijf en zes bevinden 
zich in verzekerde gebouwen van artikel één  
PS Gemelde schatting is door de verzekerde gedaan geworden grondwaarde der 
gebouwen alleen buiten verzekering gesloten 
De oogstvruchten worden niet gedorschen met Stoomdorsmaschien: 
NB Het is aan verzekerde uitdrukkelijk verboden zich van geen ander licht in Schuur 
of stallen te bedienen dan  van een geslotene Lantaarn en niet te dulden te rooken in 
gemelde gebouwen 

Een en ander was met inbegrip van Bliksem zonder brand van het vee buiten de 
Gebouwen in de opene lucht op het land of in de weide, De premie was 10,88. 
De verzekering gold voor tien jaar en begon 15 februari  1917. 
Gedaan in dubbel te Brussel, en Zesden Maart negentienhonderd Zeventien en  
overgegeven 31 mei 1917 

HISTORIE 
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Lang heeft Laurens hier geen gebruik van 
kunnen maken. Hij stierf enkele maanden 
later en zoals we op zijn bidprentje lezen op 
3 november 1917 op zevenenzeventigjarige 
leeftijd. 
 
Bij de deling van de erfenis blijkt dat de 
goederen gemeld in de polis overgegaan zijn 
op de inmiddels drieënveertig jarige Anna 
Maria Gertrudis (Truuj)  en Elisabeth. Zij 
verhogen diverse bedragen in 1921. De 
verzekerde waarde van de huizen wordt 
verviervoudigd. Of de gebouwen van te vore 
onderverzekerd waren?  
De meubelen verdubbeld, het hoornvee met 
vijftig procent, het paard met twee honderd 
gulden en de oogstvruchten met tweehonderd 
en vijftig. Hierbij werd  aangetekend dat vlas 
en kemp niet aanwezig waren 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
Op de foto staan twee gezusters en 
een broer voor de poort. Achter de 
poort zien we op het erf een huis 
rechts,  kijkend vanaf de straat, en 
boven de poort wellicht het huis 
links, die beide achter dezelfde 
poort hebben gelegen. In het 
midden zien we tant Truuj, rechts 
ervan tant Beth en de man links is 
mogelijk nónk Sjang. 
 
.  
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Huizen weggevaagd 
Op zaterdag 23 september 1944 werd Susteren voor het eerst geconfronteerd met de 
gruwelijkheid van de oorlog2. Die dag vielen de eerste oorlogsslachtoffers:  de vader 
van de schrijfster een Harie Sanders van de Stationsstraat. Ook twee Duitse soldaten 
stierven. Tevens verhaalt mevrouw Mostard-Emonds : 

INMIDDELS HAD MIJN VRIEND HUUB MOSTARD (WAARMEE IK LATER GETROUWD BEN) 
VERNOMEN DAT ER IETS ERNSTIGS WAS GEBEURD MET MIJN VADER. TIJDENS DE 
BESCHIETING WAS HUUB BIJ KAPPER WINAND HEYNEN IN DE FEURTHSTRAAT. ZIJ WAREN 
SAMEN ONDER EEN TAFEL GEKROPEN TOEN DE GRANATEN INSLOEGEN, WANT OOK DE 
FEURTHSTRAAT MOEST HET ONTGELDEN, MET NAME HET HUIS VAN SCHULPEN, DAT 
TOTAAL WERD VERNIELD.  

Alhoewel de schrijvers van het boek Susteren schrijft geschiedenis  ter illustratie een 
foto van het pand van Paul Schulpen, café en slagerij (de Witte),  dat zeker niet totaal 
vernield was, bij het artikel plaatsten, betrof het hier toch duidelijk  het pand iets 
schuin tegenover de kapperszaak gelegen, zoals de situatie nog steeds is. 

De open ruimte die er ontstaan was, werd zeven jaar later bij de heiligdomsvaart van 
1951 gebruikt om er een beeld te plaatsen, waaraan Evert Zits nog meegewerkt had. 
 

Het beeld van Vastrada. Rechts ziet met de oude schuur van Maessen, die toentertijd 
aan de Rijksweg Noord woonde. Links zien we het huis dat indertijd door Blonden 
bewoond werd. Bij het afbreken van de varkensstal, later garage, kwamen onlangs 
de gaten vrij, ontstaan door het oorlogsgebeuren. 
  

                                                      
2 Evert en Piet Zits, Susteren schrijft geschiedenis pag. 48 -50. Het getuigenverhaal van T. 
Mostard-Emonds Slachtoffers bij de oude kerk. Die dag vonden enkele zware beschietingen 
van Susteren plaats. 
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Wederopbouw 
Na de oorlog werden gelden ter beschikking gesteld van rijkswege voor de 
wederopbouw. We kunnen ons voorstellen dat de prioriteit niet bij  de opbouw van 
een woning lag voor een alleenstaande vrouw van bijna zeventig direct na de oorlog. 
Het duurde bijna een decennium aleer er weer woningen op het perceel stonden. 
Een verzoek van de Stichting Limburg 1940 gedateerd op 8 januari 1948 is het oudste 
document met een verwijzing naar een wederopbouw. De stichting verzoekt A.M.G 
Schulpen (tant Truuj) een bijgevoegd formulier  in te vullen, te ondertekenen en 
terug te zenden. De brief luidt: 

In verband met uwe aanvrage dd. 7 dezer voor een Rentevoorschot ontvangt u 
bijgaand een formulier welke wij u verzoeken ten spoedigste volledig ingevuld 
en ondertekend terug te zenden. 
Voor zover door het Districtsbureau Verzorging Oorlogsslachtoffers of enig 
andere instantie reeds gelden werden verstrekt of toegezegd, gelieve u dit ter 
bestemde plaatse zo nauwkeurig mogelijk aan te geven, aangezien de 
afhandeling Uwer aanvrage ten zeerste kan bespoedigen. 
Wij wijzen er U verder op, dat speciaal het nummer en de plaats der Schade-
Enquête-Commissie, straat en huisnummer van het verwoeste of beschadigde 
pand en de kadastrale aanduiding duidelijk moet worden aangegeven. 
Invulling van formulieren met de schrijfmachine verdient aanbeveling. 
Hoogachtend, stichting Limburg 1940 
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De begroting was volgens een aantekening op bovenstaand proces verbaal  
fl.28772,00 De inschrijvingen, die nauwelijks van elkaar verschilden3, kwamen 
redelijk in overeenstemming met de laagst ingeschrevene: fl. 29.375,00. 
Welke aannemer nu precies ‘gewonnen’ had, blijft een raadsel. Volgens het lijstje 
hadden de gebroeders Mostard uit Dieteren het laagst ingeschreven.  In het proces 
verbaal staat dat het de gebroeders Mostard uit Susteren waren en achteraf blijkt dat 
H. Bocken de bouw heeft uitgevoerd. 

Op 2 december 1953 ontvangt A.M.G. Schulpen, wonende Winkelstraat 25 een 
beschikking waarbij het honorarium van de architect vastgesteld wordt op fl. 
15.199,00 , waarbij een voorschot per direct via de gemeente Susteren beschikbaar 
was van fl. 12.046,00. Het adres van het pand  een woonhuis met schuur  werd 
bepaald op Feurthstraat 31. 
Er waren dus al negen jaren sinds de verwoesting voorbijgegaan, aleer de 
besluitvorming zover was dat de tekeningen voor de nieuwbouw betaald konden 
worden. Tant Truuj woonde kennelijk in die tijden in bij haar broer Sjang en diens 
vrouw Marie, de laatste boerderij in de Winkelstraat, vlakbij de gracht. In de jaren 
vijftig kon men , zoals ik me meen te herinneren, deze gracht nog oversteken via een 
niet al te brede balk. 

Uit een document van 14 juli 1954 blijkt dat het gerealiseerde bestek van 20 maart 
1952 is en dat het betreft het bouwen van twee woonhuizen aan de Feurthstraat 
nummers 29 en 31. Kadastraal bekend als sectie D nummer 2365 en 2366. 
De bouw blijkt nauwelijks meerwerk te hebben zodat de bouw gerealiseerd is voor 
bijna negenentwintigeneenhalve mille. Het document werd getekend door G. 
Schulpen, J. Bocken en architect G.F.J. van Sprang uit Roermond, Voorstad St. 
Jacob 3. De oorspronkelijke overeenkomst met de aannemers Gebroeders H. en W. 
Bocken was van 16 november 1953. 
  

                                                      
3 De hoogst en laagst ingeschreven verschilden iets meer dan drie procent. 
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Gelaeze  
Platbook Twelf 
Cor Voorter 

Bij Uitgeverij TIC verscheen vorige maand in de serie 
Platbook, dé boekenreeks voor en van  Limburgse 
dialectlezers en –schrijvers, het twaalfde deel.  
Schrijvers uit de provincie lieten zich inspireren door het 
getal ‘twaalf’. Het resultaat? Maar liefst 54 teksten in 
allerlei Limburgse dialecten. Teksten over de twaalf 
apostelen, de twaalf ambachten, de twaalfvingerige darm, 
spoken die om klokslag twaalf uur verschijnen en 
gedichten die zijn geschreven op perron 12 van een station 
of in lijn 12 van een bus. Journalist en auteur Hans Op de 
Coul had de zware taak een selectie uit deze bijdragen te 
maken en schreef eveneens de inleiding voor Platbook 12. 
Uiteindelijk selecteerde Op de Coul 32 teksten. Grappige, 
ontroerende verhalen. Wat dacht u van het getal twaalf als 

het gaat om twaalf sessies bij een chemotherapie die kankerpatiënten moeten 
ondergaan? Hoe vaak zeggen we niet “dat iemand ze niet alle twaalf op een rijtje 
heeft!” 

Platbook Twelf is verkrijgbaar bij de Limburgse boekhandel of te bestellen in de 
webshop van het Huis voor de Kunsten Limburg, via www.hklimburg.nl/webshop. 
Ook de elf voorgaande edities zijn via deze website te bestellen. De publicaties 
kosten € 9,90 per stuk (excl. verzendkosten). 
 
Programma 3-de kwartaal 2014 Veldeke Kringk Echt. 

Goonsdig 3 september 
Bezoek per bus aan het Spel van de Heiligdomsvaart in Susteren, gecombineerd met 
ontvangst en rondleiding in de basiliek.  
Opgave vooraf is nodig! 

Goonsdig 24 september  
Gedichte bie leedjes (of angesóm)...  
Avond die gezamenlijk wordt verzorgd door 't Revuekoor van de Echter Revue en 
leden van de  
Sjrieverskrink Midde-Limburg.  
Locatie: Zaal Bravoure, Plats Echt. Aanvangk óm 20.00 oere.  
Ook toegankelijk voor niet-leden van Veldeke Kring Echt. 
  

GELAEZE     
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Kuns oet Zöstere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roger Cremers, zeventiende eeuwse preekstoel uit Amelbergakerk op de helft van de 
grootte. 

  

KUNS OET ZÖSTERE     
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Vincentius a Paulo, beeld 1903 zusterklooster. 
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Awwer Foto’s -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machineloods op het rangeerterrein van Susteren voor WO II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post IV.   

AWWER FOTO’S 
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Oorspronkelijk stond de doopvont achteraan in de zuidelijke zijbeuk. In 1900 gaf de 
echtgenote van de notaris, Laura Stassen, opdracht om een beeld te snijden voor de 
doophoek. Arnold Engelbert, timmerman en beeldsnijder vervaardigde het 
bovenstaande beeld in zijn werkplaats aan de Louerstraat. 
Het beeld toont een voorstelling van het Kind Jezus, dat de twee tafels met de Tien 
Geboden in de handen houdt. De Tien Geboden zijn symbolisch weergegeven door 
de Romeinse cijfers van I tot X. Geheel toepasselijk wijst het Kind Jezus naar het 
vierde gebod:  Eert uw vader en uw moeder. 
(Foto: Euregionaal Historisch Centrum te Sitttard-Geleen)  
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Programma komende twaalf maanden  

Zat. 16 aug.  Kroedwèsj in Amelbergabasiliek en daarna fietstocht en gezellig 
samenzijn. Aanvang 17:45 uur. 

Zon. 21 september Verschijnt Heemklank 3, 2014. 

Din. 7 oktober  Lezing door Jos Hessels over De Ridderorde van het Heilig Graf 
van Jeruzalem; aanvang 19:30 uur; locatie: Vastrada. 

Din. 18 november Magisch theater te Amby (onder voorbehoud). 

Zon. 21 december Verschijnt Heemklank 4, 2014. 

Din. 20 januari Kwartaalavond. 

Zat. 21 maart Verschijnt Heemklank 1, 2015. 

Din. 21 april Jaarvergadering. 

Zon. 21 juni  Verschijnt Heemklank 2, 2015. 

 

Alle programmaonderdelen onder voorbehoud   
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Weurdje van de redaksie 
 
‘T SJPEL IS OET, D’N DRUIM VERBIE... 
ZÖSTERE MÓT WEER ZEVE JAOR WACHTE.... 

Mer ‘t woor ‘t allemaol waerd! 
De afgeloupe maonje sjtónge bekans gans in ‘t teike van de Heiligdomsvaart 2014. 
Det is ouch de reje det deze Heemklank get later wurt bezörg. Pas in D’n Heemklank 
van december sjrieve euver zoa ein biezunjer evenement, det duisse neet. ‘t Sjpel, de 
sjtoet en alles d’róm bie woor in ein woord geweldig. Zöstere haet get óm greuëtsj 
op te zeen, mer ouch te blieve.  

De ieërepenning van de gemeinte is volledig terech nao de Sjtichting 
Heiligdomsvaart gegange: Jederein zónger oetzunjering: Perfiesiat!! 

Väöl laesplezeer en höb geer zelf get in te brènge, laot uch heuëre!! 

De redaksie 
  

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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Zomeraovend 18 juli 2014 
Loek Storken 
 
Nog väöl lekkerder 
es de reuk van einen awwerwètse braoj sjpek 
en ein lekker kruuig ingelag rubke 
op de “barbeknoei”, 
is de reuk van de bleujende kamperfoelie 
op einen ouch awwerwèts werme zomeraovend, 
es ’t door de hits van den daag 
nog väöl te vreug is 
óm ’t bèd in te duke. 
 
En de nachvlinders, 
die zeen ’t mit mich èns.  
 

DIALEK 
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In Memoriam: Majoor John Evans 
Cor Voorter 

Woensdag 16 juli is in zijn 
woonplaats Saltash (Cornwall) 
majoor John Evans overleden op 
99-jarige leeftijd. Ondanks zijn 
hoge leeftijd kwam zijn overlijden 
nog onverwacht. 
Hier in Dieteren en Susteren 
kennen wij John Evans vooral als 
bevrijder en vriend van Susteren. 
Net zo belangrijk, misschien wel 
belangrijker, is hij als echtgenoot, 
vader en grootvader geweest.  

John Evans werd geboren in 
Hengoed (South Wales) en na zijn 
studie ging hij in militaire dienst. 
Bij het begin van de Tweede 
Wereldoorlog, hij was inmiddels 
bij het politiekorps in Plymouth, 
keerde hij terug in het Engelse 
leger. Zijn militaire carrière   
bracht hem niet alleen naar het 
Europese vasteland, om mee te 
vechten voor de  bevrijding van 
Europa, maar ook tot de rang van 
majoor. Bij de bevrijding van 
Susteren raakte hij zwaar gewond, 
waarbij hij zijn linker arm verloor.  
Na een revalidatieperiode pakte 
hij 1947 de draad weer op in de 
burgermaatschappij en koos hij 
voor een zakelijk loopbaan. In 

1970 kreeg hij een directiefunctie bij de VVV in Tenby. In Tenby had hij eerder zijn 
vrouw Beryl leren kennen, met wie hij zeventig jaar getrouwd was. Zij kregen drie 
zoons: Martin, Nicholas en Jonathan. Na zijn pensionering bleven zij in Tenby 
wonen, maar besloten later naar Saltash te verhuizen om korter bij hun zoons en hun 
families te wonen.  
Hoe graag de majoor op hoge leeftijd nog op bezoek was gekomen naar Susteren, 
toen de gezondheid van zijn vrouw dat niet meer toeliet, koos hij ervoor om in 
Saltash te blijven bij Beryl. Na het overlijden van zijn vrouw heeft de majoor nog 
lang zelfstandig gewoond. Toen zijn gezondheid de laatste maanden steeds brozer 
werd, verhuisde hij naar een verzorgingshuis en daar overleed hij, omringd door hen 
die hem dierbaar waren op 16 juli jl. 

ACTUALITEIT     
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Zijn uitvaartplechtigheid vond plaats op maandag 4 augustus jl. Op hetzelfde tijdstip 
van de plechtigheid in Plymouth vond er in Susteren bij het monument voor de 
Oorlogsslachtoffers een korte, sobere plechtigheid plaats. Het programma van deze 
korte bijeenkomst omvatte de kranslegging namens de gemeente Echt-Susteren door 
burgemeester Jos Hessels, het spelen van de Taptoesignalen, een minuut stilte en de 
toespraak van burgemeester Hessels van Susteren. 

Burgemeester Hessels verwoordde het als volgt in zijn toespraak:  
“In tijden waarin de wereld een brandhaard lijkt, is het goed om stil te staan bij de 
zegeningen van leven in vrijheid. Stilstaan bij de vrijheid waarin wij leven en bij de 
mensen aan wie we die vrijheid te danken hebben. Vandaag precies honderd jaar 
geleden brak de hel van de eerste wereldoorlog los, hier slechts enkele tientallen 
kilometers vandaan. Onze streek ontkwam ternauwernood aan deze wrede oorlog, 
maar nog geen dertig jaar later was Susteren bezet en was de strijd voor onze 
bevrijding aanstaande. In deze bevrijding speelde de jonge Engelse officier John 
Evans een belangrijke rol. 

Op 16 juli van dit jaar overleed onze ereburger Major John Evans op 99-jarige 
leeftijd in zijn woonplaats Saltash in Cornwall. Evans was een boegbeeld, niet alleen 
in zijn vaderland, maar vooral hier bij ons in Susteren. De grond waarop wij lopen, 
was bezet en onveilig. Ons thuis was in gevaar. Met dank aan de duizenden mannen 
van ver, die hun eigen leven waagden om ons onze vrijheid terug te geven, kwam in 
januari 1945 na een lange en heftige strijd een eind aan de bezetting. Evans voerde 
het bevel over de eerste aanvalsgolf, die Dieteren en Susteren moest ontzetten en 
waagde zijn leven voor dat van vele anderen. 

De band die dit bepalende voorval in zijn en onze levens smeedde, was ijzersterk. 
Ook na de oorlog, toen de vlammen gedoofd waren en er opgebouwd kon worden, 
bleef het contact behouden. Hij kwam regelmatig terug en toen hij zelf niet meer kon, 
hielden zijn zoons de banden hecht. Als je Major Evans vroeg waarom hij streed, 
had hij een antwoord: ‘Opdat de kinderen veilig kunnen spelen.’ Met dat motto werd 
de basisschool in Susteren naar hem vernoemd, als eerbetoon voor zijn strijdkracht 
die symbool staat voor de bevrijding van de verschrikking die oorlog heet. 

Vandaag legt hij thuis in Cornwall zijn laatste marsroute af. Hier in Susteren, zijn 
tweede thuis, nemen wij afscheid met dank, eerbied en een gepaste stilte om hem en 
de zijnen te gedenken.” 

In de periode voorafgaand aan de uitvaartplechtigheid is er intensief contact geweest 
met de familie Evans, de gemeente Echt-Susteren en de Major Club. In goed overleg 
is besloten om op zaterdag 17 januari 2015 een herdenkingsdienst te organiseren in 
de H. Amelbergabasiliek voor wijlen majoor John Evans. Voorafgaand aan deze 
dienst zal het rouwregister getekend kunnen worden.  

De marsroute van majoor Evans bracht hem naar Dieteren en Susteren. Zijn 
marsorder was kort: de bevrijding van Dieteren en Susteren. Om het in zijn eigen 
woorden te zeggen: “Opdat kinderen kunnen leren en spelen in vrijheid”.  
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Programma van de Natuurvrunj Zöstere 
Door Cor Voorter 

Lezing over Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem  

Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Grote Zaal van Orbis ‘Vastrada” – Susteren  

Dinsdag 7 oktober a.s. staat de eerstvolgende thema-avond op de agenda.  
Drs. Jos Hessels, burgemeester van Echt-Susteren, is lid van deze orde en zal in zijn 
lezing ingaan op het ontstaan ervan na de verovering van Jeruzalem anno 1099.  
De orde telt wereldwijd 28.000 leden in ruim vijftig landen. De Nederlandse afdeling 
telt ongeveer 300 leden, zowel mannen als vrouwen, respectievelijk ridders en 
edelvrouwen genaamd. De Ridderorde staat open voor volwassenen in alle 
leeftijdsgroepen.  De leden worden benaderd na coöptatie, waarna een – soms 
jarenlange – toetredingsprocedure volgt.   

De ridders en edelvrouwen zetten zich in om de noden van de christenen en andere 
hulpbehoevenden in het Heilig Land te lenigen. De materiële hulp wordt op velerlei 
gebieden verstrekt: humanitaire hulp voor werkgelegenheid, huisvesting en zo nodig 
eerste levensbehoeften / zorg voor zieken en bejaarden, opvanghuizen voor 
weeskinderen /ontwikkeling en instandhouding van het onderwijs / steunverlening 
aan restauratie en instandhouding van religieuze monumenten en objecten. 
De Ridderorde brengt de benodigde middelen bijeen door actieve fondsenwerving 
en eigen bijdragen. Naast materiële steun worden de mede -christenen in het Heilig 
Land door de leden van de Ridderorde ondersteund door gebed, bezoeken aan het 
Heilig Land en andere contacten. Ook deze morele ondersteuning wordt door de 
christenen in het Heilig Land als bijzonder belangrijk ervaren. 
Burgemeester Jos Hessels ontving zijn ridderslag in 2004 in de Sint Servaasbasiliek 
in Maastricht. Van 2007 tot 2011 was hij voorzitter van de regio Limburg van de 
ridderorde. Zijn echtgenote Brigitte onderging haar investituur als edelvrouwe van 
het Heilig Graf van Jeruzalem te Groningen in 2012. In Nederland is het zeer 
uitzonderlijk dat man én vrouw samen lid zijn van deze Orde. In de lezing komen 
niet alleen de geschiedkundige aspecten over het ontstaan van deze orde aan bod, 
maar maken we ook kennis met de projecten die door de Ridderorde momenteel 
worden ondersteund. De lezing door Drs. Jos Hessels wordt voorzien van 
beeldmateriaal. Al met al een bijzonder thema met een bijzondere gastspreker. 

Deze avond is voor leden van de Natuurvrienden vrij toegankelijk. Van niet-leden 
en introducés  wordt een bijdrage gevraagd. 
  

VAN DE VERENIGING 

Braaf maedjes kómme in de hemel 
De angere kómme euveral 
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Dinsdag 18 november a.s. : Magisch Theatertje 

Vertrek per bus: 18.45 uur vanaf de H. Amelbergabasiliek.  
Aanvang voorstelling: 19.30 uur.   

Op dinsdag 18 november hebben we een héél apart uitstapje in de aanbieding! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theater heeft altijd een bijzondere aantrekkingskracht.  
Een wereld vol van betovering en magie in de puurste betekenis. Kinderen willen in 
sprookjes prinses of drakendoder zijn, terwijl de volwassenen tijdens 
theaterbezoeken zichzelf zien in de hoofdrol van een toneelstuk of musical! Het 
bijzondere zit hem vaak ook in het magische dat bezoekers ervaren als de lichten in 
de zaal doven en er als het ware een betoverende sfeer ontstaat. 

We bieden de deelnemers aan dit uitstapje een avondje uit naar een bijzondere plek 
in de hoofdstad van onze provincie, namelijk het Magisch Theatertje!  
Het Magisch Theatertje richt zich vooral op het figurentheater voor volwassenen en 
is in korte tijd een begrip geworden dat publiek trekt van binnen, maar meer nog van 
ver buiten de eigen regio. De staat van dienst strekt zich uit over meer dan 35 landen 
en ook werden er internationale festivalprijzen gewonnen. Gezien de vele 
internationale uitnodigingen staat  ‘t Magisch Theatertje garant voor een bijzondere, 
avontuurlijke theaterervaring! 

Laat U verrassen en ervaar de magie waarin de mens binnenstapt in de werkelijkheid 
van een bijzondere, maar levensechte marionetten- en poppenervaring! Ga mee op 
de reis naar het betoverde land waar fantasie werkelijkheid wordt en werkelijkheid 
fantasie! Sluit de ogen en ervaar de magie van dit Magisch Theatertje! 

Intekenen voor deze reis kan tot 25 oktober a.s. onder overboeking van € 25,00 
(busreis plus entree) per persoon naar bankrekening: NL13RABO 0150 2046 12 
o.v.v. ‘Magisch Theatertje’. 

Na 25 oktober bieden wij ook niet-leden/introducés tegen betaling van € 30,-- de 
mogelijkheid om mee te gaan. Let op: Vol=vol en de volgorde van inschrijving geldt! 
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Trök nao de eenvoud 
Loek Storken 

Weer laeve zo langsamerhandj in einen tied worin alles opgeblaoze en euverdadig 
is. 
Nao d’n tied van de lekker geweun mekkelike sjpijkerbóks, mótte de jungskes van 
zevetieën, achtieën jaor weer in gala en leefs mit den helicopter nao ’t eindexamebal, 
en ze laote zich dae kraom ouch nog braaf aanriete. Zie, en ouch de maedjes, zeen 
d’r den dèks oet wie ein opgesjpaote gebekske, mer höbbe det zelf neet in de gate. 
En ouch van die awwe zaet hun det geine. Det zeen ze (mesjien of haopelik) tieën 
jaor later pas op ein foto, det ze toen sjoan veur joker sjtónge.  
Nae, det hawwe ze mit ós toch neet vaerdig gekrege. Weer wore jus bliej det w’r det 
wit humme mit dae sjlips en det pak weer oet kooste laote. (Mer weer höbbe det dus 
toch ouch aangehad !) 
Den tied sjtuit allewiele in ’t teike van de jónges van ’t sjnelle geldj, de groate waffel 
en eine óntiechelike houp blingbling. 
Mit de Kersmis wurt veur miljoene euro’s Kersknoaj en Kersblink verkoch. Veur 
väöl luuj gultj : “’t Hoof neet sjoan te zeen, es ’t mer blink en opvilt !” 
Ouch mit Sinterklaos, Paosje, Nuujjaor, Valentijnsdaag en nog mieë van die 
middesjtandjsdaag wurt de luuj einen houp kraom aangesjmeerd dae nao die daag 
weer in de kas of op de zölder verdwient en bie de res van de euverbodige zake wurt 
opgesjlage.  
In de badkamer brukse lènks en rechs de knäök euver de geweldige verzameling 
flesjkes parfum, eau de toilette, lotion, badsjoem, shampoo, gel, haorsjpray, 
oarwetjes, dagcrème, nachcrème, deodorant, lipconditioner, móndsjpray, tandjpasta, 
vaemkes veur tösje de tenj te flosse, nagellak, sjaerzeip, sjaergel, sjaercrème en nog 
väöl mieë van dae gifkraom, en dènger wo ich de naam nog gaar neet van kèn. En 
ouch neet mieë van wil kènne.  
Zoa hilse natuurlik waal eine bepaolde tak van de economie in sjtandj en “de 
economische groei”. Mer es ich al dae knoaj zou mótte gebroeke, den kan ich ’t bèste 
op de badkamer blieve wone en dao de tent opzètte. 
Elke kieër esse die badkamer in kumps, verlangse weer trök nao daen tied desse 
allein mer water has en zeip. Wat woor ´t laeve toen eenvoudig! 

Det duit mich dènke aan : 

                    Ik ga naar bed nog enkel om te dromen, 
                    niet van een hemeltuin die ik niet ken, 
                    maar van den tijd dat ik gelukkig ben 
                    geweest in ´t huis onder de notebomen. 
                                                (Jan van Nijlen)  

’t Wurt tied det w´r weer éns einen houp van al die ónneuëzel biezake aan de kantj 
gaon sjmiete en ós get mieë gaon bezighawte mit de dènger die waal belangriek zeen. 
Rös, aandach, gezelligheid, echte zörg i.p.v. hanjel ……… 
                    “Het kenmerk van het echte is de eenvoud” 
                     (Simplex veri sigilum, Boerhaave) 

DIALEK 
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Ich höb zó’n vermoede, nae ich weit ‘’t waal zeker, det det veural veur de kènjer  
eine groate zaenge zou zeen. Want esse al neet fókswildj gebaore zeen, waere ze 
allewiele dèks waal fókswildj gemaak. 
Esse kiks wat die op de sjpeelkamer veur ein verzameling sjpeelgood höbbe sjtaon, 
den koosse dao vreuger de ganse sjpeelgoodwinkel van Camil van de Kep zaliger 
mit vulle, en ouch mekkelik de kènjer van ei gans dörp bliemake. 
En esse kiks nao waat veur eine bóch det die op daen tillevisie (mótte) kieke ! 
Al die kènjer is alle goods gegund, mer of w’r ze dao ech gelökkig mit make , is ein 
anger verhaol. En det is toch eigelik waal de bedoeling, dach ich. TOCH......, zou 
einen Hollenjer zègke. 

Ich dènk det w’r zo langsmerhandj trök mótte nao ’t motto van “t Simplisties 
Verbond van Koot en Bie vreuger : LEEF MET VLAG EN WIMPEL, 
                                      MAAR HOUDT HET SIMPEL. 

SER. NADA MAS. Y BASTA , zègke ze in Sjpanje : 
ZIJN. MEER NIET . EN DAT IS HET. 
‘t Is allemaol gans simpel en dèks väöl eenvoudiger esse dènks. Zoa kènse es orkes 
mit twieë man ouch mekkelik ein trio vorme: “Trio EINE KRANK“. 
Ouch ’t volgende gedichske van Hans Andreus geuf prachtig weer det hae al det 
drökke gedoons van ózze zoagenaamde “modernen” tied meug is : 

Ik wil niets 
meer bewijzen,  
vooral  
mezelf niet. 
Ik wil reizen  
door de tijd, 
een hoed op 
vol gaten, 
lucht 
in het hoofd. 
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Eenvoud is : dien laevespaad bewanjele mit precies genóg bagaasj. Mer waem kènt 
det nog ? De meiste luuj loupe róndj mit einen óntiecheliken houp ballas wo ze mieë 
las es profiet van höbbe : 

VAN GELD DAT WE NIET HEBBEN 
KOPEN WE DINGEN 
DIE WE NIET NODIG HEBBEN 
OM INDRUK TE MAKEN 
OP MENSEN DIE WE NIET MOGEN  

’t Is ein probleem van alle tieje. Augustinus zag al, of sjreef al :  
      HET IS BETER WEINIG NODIG TE HEBBEN 
      DAN VEEL TE BEZITTEN 

Dus : TRÖK NAO DE EENVOUD, en doog mer gerös geweun ! 

Verangering ? Vernujing ? Verbaetering ? 
Loek Storken 

Nescio sjreef vreuger al : “Wat men lief heeft, verdwijnt of verandert onherkenbaar: 
wegen en waters, bruggen, huizen, dorpen en steden, mensen ook. En ze vragen je 
nix, ze doen maar”. 
In zien book “De Uitvreter” sjrif d’r euver Amsterdam : “Den winter bracht ik door 
in Amsterdam, waar ze druk bezig geweest waren, mooie huizen af te breken en er 
leelijke voor in de plaats te zetten”. 
Hae is ouch aaf en toe ei bietje lekker sarcastisch euver de plek wo zó’n sjoan 
ophaolbrök is mótte verdwiene : “God zegene de verantwoordelijke autoriteiten. Als 
’t kan een beetje hardhandig”. Hae bedoelde hie dus mit : “Sjtamp die èns flink ónger 
hun kóntj”. 
Zoa is men hie in Zöstere op versjillende fronte bezig mit “zoagenaamde” 
sjtadsvernujing.  
Esse sommige planne zuus, den meinse in eine gansen angere waereld terech te 
kómme. 
Sjtadsvernujing is trouwens al direk de ieëste fout. Zöstere haet waal sjtadsrechte (en 
dao zeen w’r hieël greuëtsj op), mer ’t is in feite ein dörp. En laot det mer gerös ein 
sjoan dörp blieve. Waem zou get taenge “sjoan” kènne hóbbe ? En ’t is waarsjienlik 
neet zoa det in Zöstere väöl luuj op “de sjtad” en allerlei sjtadse zake zitte te wachte. 
En den hove w’r dus gein “sjtadsgezichte”. Zeker neet van die sjtadsgezichte, zoawie 
ze in ’t gans landj óngevieër euveral ’t zelfde waere aangelag, de zoagenaamde 
”eenheidsworst”. 
Bèn lever zuinig op de “sjoan aw en typische dörpsgezichte’”, vertroewde beelde wo 
luuj aan gehech zeen. 
Hie wille w’r dus hieëlemaol neet mit zègke det nuuj neet sjoan kan zeen.” Sjoan 
nuuj is ouch neet lieëlik”, mer in ein aw kern kan nuuj allein mer sjoan zeen es ’t 
aangepas nuuj is. En dao höbbe w’r tót nog toe nog neet väöl van gezeen of geheuërd. 
Mesjien gultj ouch hie waal wat g’r bie de Heiligdomsvaart höb kènne heuëre : 
BETER TEN HALVE GEKEERD, DAN TEN HELE GEDWAALD ! 
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Zjwetskammezaole ieëste klas 
Loek Storken 

Die men wo ich friedes mit wanjel, det zeen zjwetskammezäölkes ieëste klas. Ich 
moog det waal neet helop zègke, mer daoróm sjrief ich ’t mer hiej.  
Ich mót waal zègke det det ouch zien veurdeile haet, net wie elk naodeil. Mer det 
zag dae clown in Sjpanje, dae geweldig koos voetballe, ouch al. 
Die men zègke ouch ummer det ich waal ei bietsjke euverdrief es ich euver hun 
vertèl. Mer det is neet waor. Ich euverdrief neet ei bietsjke, mer flink, en den dik ich 
’t DAOBIE ouch nog èns flink aan. Mer det doon ich allein, es ’t verhäölke daodoor 
sjónder wurt. En ‘t wurt dao meistal ouch sjónder door. Want dao geit ’t ’m per sjlot 
van raekening toch óm. “Waarheidsvinding”, det laote w’r mer aan de rechterlike 
mach euver. Die höbbe dao dèks al ieëlenj genóg mit. Zeker mit zó’n paar van die 
“leuke” advokate die w’r höbbe hie in ’t landj. Die mooste ze eigelik vaszètte, of 
baeter gezag : die hawwe ze noait mótte laote losloupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanjelend mit die wanjelende “Hieëre” heuërse en zuusse nog èns get, en ’t 
commentaar det die  levere op vanalles en nog get, is doezend maol interessanter es 
wat die men ’s aoves op den tillevizie gaeve. 
Mit die makkers kènse ouch nog èns op dien gemaak kalle. En ich bedoel den geweun 
kalle zónger desse constant óm dich haer mós blieve houwe ómdetse dich weer mit 
ei man of drie-veer d’rtösje wille kómme. Vreuger lieërde ze dich nog óm emes te 
laote oetkalle, noe kriege ze in Holland allemaol eine sjnelcursus óm angere zoa gaw 
meugelik in de raeje te valle en de moel te sjneure. Det beheuërt allewiele “tot onze 
cultuur’. En det hèt den “ad rem“. Ich zou det eigelik “zónger rem” wille neume, óm 
neet te zègke „zónger fatsoen“.  

DIALEK 
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Dae van DWDD (De Waereld Dreijt Door), dae bruk de knäök euver zien eige tóng. 
Dae jóng is ouch hieël gefrusteerd, want dae is al van lang veur zien gebaorte bang 
det d’r in zien laeve neet alles gezag krig wat d’r allemaol zou wille zègke. En 
daoróm is dae zich zoa aan ’t sjpooje. Ze vertèlle euver dem, det d’r bie de mam in 
de baarmoeder al lulde wie Brugman.  
Mer noe höbse det mit Hollenjers toch waal väöl. Mer dao kènne väöl van die erm 
jónges ouch niks aan doon. Laef mer èns achter die dieke en zit mer èns den hawven 
daag mit de veut in ’t water en de gansen daag mit dae helle wèndj óm diene kop. 
Den wurse oeteindelik ouch waal “gejaag door de wèndj”. En esse dien gans laeve 
die “harde G” van die mós verdrage, dao wurse toch ouch gesjteuërd van. Det sjient 
nog baeter te wirke es Cola, dao rammele dich alle sjroeve van los. Dus den vilt ’t, 
esse ’t zoa bekiks, eigelik bès nog mit es die mer EIN sjroef los höbbe. 
Mer wie gezag, de jónges kènne d’r ouch waal get van. Zoa vertèlde eine èns :”Ich 
bèn noe langer es fieftig jaor getrouwd, en ich höb de vrouw nog noait gesjlage. Jao, 
waal dèkker zin gehad óm ze ein flinke oet te dreuëge. Mer zie haet gebof, det w’r 
in de ganse koai geine vitzel behang höbbe, anges haw ich ze dao al lang achter 
geplek !” 
Eine, dae maak zich ummer breefkes van de dènger die d’r nog wilt of mót doon, en 
es d’r die den gedaon ZOU höbbe, den zou d’r die op det pepierke doorsjtrepe. Mer 
van det doorsjtrepe kump neet al te väöl terech, en die breefkes die blieve mer ligke. 
En es de vrouw den zaet : “Wienieë geisse det noe èns allemaol doon ?”, den zaet 
d’r: “Ich mót mich ouch nog get laote veur in ei volgend laeve. Want anges höb ich 
den niks te doon!” 
Op de jukebox in ’t röscafeeke zóng dae kleinen dikke van Alberti oet de Jordaan : 
“Niemand slaat zijn eigen kind ineen !” Nou, det is allewiele toch neet mieë gans 
waor. En doe kèns det ouch nog van twieë kenj bekieke, want waarsjienlik zou ’t aaf 
en toe nog neet zoa gek zeen, es eine toch weer èns eine flinke watsj kreeg es d’r 
veur de zoaväölste kieër loog te misselike.  
Eine van de jónges koom friedessjmörges aan mit ’t volgende verhäölke. “Tjuu”, 
zaet d’r. “Ich höb dich toch las van gaas !”  “Jóng” , zaet einen angere, “doe zals 
waal  weer get te väöl nao die verhaole euver det gaas in Groninge höbbe geloesterd 
en gekeke !” “Mer nae”, zaet den ieëste weer.”Ich höb vief eier gegaete mit de sjèl. 
En noe höb ich las van schaliegas !“ Jao, krieg dao mer èns ei versjtenjig woord oet! 
Óngerwaeges kome w’r in den Iezerebos get vrouwluuj taenge die ’t Pieterpad aan 
’t loupe wore, en dao mót natuurlik ummer get mit geklasjeneerd waere, zoadet die 
thoes ouch get te vertèlle höbbe euver die gekke Limbo’s. Die hawwe get nuujts bie 
zich : ei saort rögkzak mit raedjes drónger. „Ja“, vertèlde ein van die vrouwluuj. “Je 
kunt hem als rugzak op je rug dragen, en je kunt hem als karretje achter je aan trekken 
!”  “Jao”, zaet eine. “Doe höbs ouch nog ein derde meugelijkheid !” Det wóste die 
maedjes toch nog neet. “Doe kèns ’t dèngk esse ‘m neet op dien rögk höbs ouch 
vergaete en den urges laote sjtaon !”, zag dae sjalevaeger. Dao hawwe die maedjes 
natuurlik nog neet aan gedach. Mer ja, die wore ouch nog ein hieël sjtök jónger es 
ós. Die höbbe ganse anger dènger aan de kop.  
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“En doe kèns ouch nog ei raedje los höbbe”, zag toen weer einen angere. Mer dao 
kooste die kènjer hieëlemaol niks van volge. W’r höbbe ‘t mer zoa gelaote. Dao 
kómme die ouch nog waal achter. 
Sjtute euver get wat ze nuuj höbbe kènne die men ouch wie de bèste. Wat det betref 
zeen ze soms nog erger es vrouwluuj, en det wilt get zègke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Jao”, zaet eine , “ich höb sinds kort led-verlichting, en dét geuf pas leech ! Dao 
kènse de gezèt bie oppe sjtraot laeze !” “Jao”, zaet den angere. “En noe duit daen 
haole knaok bènne ’t leech oet en noe geit d’r boete oppe sjtraot de gezèt laeze !”  
Ze höbbe aanein get nuujts. Zoa haw eine zich veur hem en ouch veur de vrouw eine 
lektrische fits gekoch, en det woor de vrouw waal bevalle.  
“Jao”, zaet häöre minsj, “es die van mich noe zou mótte keze tösje mich en dae 
lektrische fits, den koos ze veur dae fits” .  
“Ja”, zaet einen angere, “vunsje det gek ? Det is ouch logisch ! Dae fits dae sjpruk 
neet taenge. En dae geit neet nao de kroeg. En dae fits dao zit ein rem op, en op dich 
neet. En dae fits dae haet nog eine vollen accu, en doe bès zoa wie zoa eine laege ! 
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En dae fits dae geit nog jaore mit, en doe bès al jaore op den hóndj. En dae fits dae 
haet nog ei paar gooi benj, en doe höbs al jaore fitsebenj ónger die ouge. En zoa kèn 
ich nog waal effe doorgaon”. Volges mich wilt dae jóng die fitse noe gaon 
trökbrènge, mer esse die trökbrungs, krisse dao neet mieë väöl veur ! 
“Tjuu nog”, zaet eine opèns. “Ich verrek van den hónger. Es noe ein van achtieën 
koom, en die zag : “Mich of einen oetsjmieter ?“ , den zag ich : „Den oetsjmieter“ “. 
Harie haw in de gezèt gelaeze „Politieman pakt eigen vrouw !” Det haw d’r toch 
waal interessant gevónje, dus det moos d’r laeze. Waat bleek noe ? Det woor zó’ne 
wout, dae haw al jaore thoes niks te vertèlle, wie de meiste. En noe haw d’r zien kans 
gezeen, en gedach : “Noe höb ich dich !” Hae haw häör ei flink proces gemaak, want 
ze haw häöre fits neet aafgesjlaote. Toch waal dappere hè, die plisse ! 
Weer lepe friedessjmörges langs de “bewaarsjoal”, wie weer det vreuger zagte. Dao 
kome w’r ei vruike taenge mit eine groate bolderwage mit dao-in waal ei sjtök of ach 
poete. “Nou” , zaet Jan , “g’r höb waal good geboerd !”  ’t Maedje lachde èns hieël 
besjaemp. “Nou”, zaet ‘t , “ze zeen neet allemaol van mich !”  
D’r zeen allewiele dus gelökkig toch nog luuj (en ouch vrouwluuj) die zich urges 
veur sjame. Mer doe hoofs dich toch neet te sjame veur ein sjoan groate femilie. D’r 
zeen ters genóg die zich flink zouwe mótte sjame veur gans get anges, en die doon 
’t neet ! Veurbeelde kènt g’r zelf waarsjienlik genóg invulle, mer ze kómme ’t meiste 
veur in de financiële waereld ! Neet die geweun jónges die op of bie ein bank wirke, 
mer ich bedoel dus die “dikke bonusse-sjuvers”. 
Ton, dae kuump ummer èns gaer flink, det d’r thoes vanalles neet moog. ‘t Is in feite 
allemaol mer hawf zoa erg, mer hae kènt dao waal sjoan verhaole van make. Hae 
zaet det d’r noe in ’t hoes neet mieë moog rouke. Hae lègk zich noe elken daag ein 
hawf uurke in de kroepruimte. Det is de ènnigste ruumte wo d’r noe nog op zien 
gemaak zien segaerke kènt rouke en wo d’r eige baas is. Hae nump zich waal de 
louplamp mit, veur es d’r control krig. En hae zuut den ouch fijn dae rouk, en det 
vuntj d’r gezellig. En hae kan dao ouch gerös de asj  naeve d’n asjbak goaie. Baove 
krig d’r dao ummer kómpelemènte euver! 
Es d’r óngerwaeges gebeld wurt op zien tillefeunke, den duit d’r ummer of d’r 
geweldig sjrik. “Tjuu” , zaet d’r den. “Dao belt ’t hoofkentoar !” 
Hae haolde ouch ummer “Oma-brot”, zag d’r. Det koosse zónger tenj aete ! Mer hae 
haet noe ganse nuuj bieterkes. “Opa krig tendjes”, hawwe de kleinkènjer gezag. 
Noe woor d’r lèts nao eine kaokcursus gewaes óm de vrouw get te óntlaste. Want 
zoa is dae jóng waal. Wie d’r sjpagetti haw gekaok, en dae get hel woor oetgevalle, 
zag die juffrouw van de cursus taenge hem det dae toch waal get hel woor.  
“Mer nae”, haw hae gezag. “Dae is net good, dae is “al dènte”. Want ich höb noe 
“all-waether-tenj”, dao kènse alles mit biete !“ 
En lèts woor d’r nog nao ein begrafenis op de koffietaofel gewaes. D’r woor nog 
God-wèt-wie-väöl riestevlaai euver. “En laot ich dich toch noe net de sjoondoas neet 
bie mich höbbe !” , zaet d’r. Jao, mer waem geit noe zónger sjoondoas op sjtap nao 
jaore in de sjoonbranche gewirk te  höbbe! 
Daezelfde jóng, dus dae van die sjoon, dae goof ós ouch nog eine gooien tip op welke 
meneer desse ’t langste plezeer zouws kènne höbbe van dien nuuj sjoon : “Door de 
doas d’r óm te laote !”  
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Mien thoes 
Jos Schwarz-Schreuders 
De aw kirk, de Amelbergakirk, wilt veur mich zègke: thoes, thoes zeen. 

Wie ich vief jaor woor, nao de oorlog, ginge weer mit ós hoeshawwe vlak bie de kirk 
wone. ‘t Kirkplein woor veur ós kènjer ’t trefpunt. Versjtöpperke sjpele róndj ’t 
“blökske”, voetballe en bie “Berga van de Bók” ónger de lamp sjtaon ozele. 

Dertig jaor höb ich urges anges gewoond, mer wie zich ’t gelaeg veurdeeg, bön ich 
trökgekómme en weer in ós awwershoes getrog. Kort bie de kirk, hieël sjoan. 

Sjtilkesaan greujde ’t idee óm de kirk en alle angere dènger óm mich bie, die veur 
mich get bezunjers wille zègke, same te brènge in ein sjilderie. 

De kanadaals op ’t Mösjebreukske: went ich sjmörges wakker wórt, meinde ich det 
’t raegende, mer den koom ich dökker d’r achter det det ’t roesje van de blajer van 
de kanadaals woor. Det koos ich heuëre van oet mien bèd.  

‘t Kapelke: dao vlöchde ich mit mien vriendinnekes mit paersblome en margriete de 
weurd: “Ave Maria” door ’t rasterwerk. 

De Konikpaerd langs de Vlootgraaf. 

‘t Benkske bie ós in den haof mit ’t zich op de tores. 

De baek mit de aendjes. 

De kuns in de beeldetuin. 

‘t Prachtige beeld van de  zuster duit mich dènke aan drie nónne oet mien jeug: zuster 
Julia van de bewaarsjoal, zuster Félicité, de sjtrenge en de leve zuster Jozepha, van 
de maedjessjoal.  

Mer veur alles…: de kirk…Went ich euver de Riekswaeg Zöstere in vaar en den de 
tores zeen den dènk ich: “Zoa, ich bön weer thoes.” 
 
  

DIALEK 
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Accessoires in den Romaanse tied.  
Moade veur Keuningin Oda en keuning Zwentibold? 
Annie Schreuders-Derks 
Wae haw ’t veur ’t zègke in dae tied det de grótste sjtaote van Europa oet de verf 
kome? Wore det de geistelike? De mach van de paus mit ’t zichzelf hoag aansjlaond 
Roame?  
Of woor det de waereldlike mach? De Duitsje keizer, dae zichzelf al zoog es 
de opvolger van de Romeinse keizers. In feite woor de keizer de groate man 
went ’t geit euver de feodale sjtaot. Door det feodalisme woor Europa in de 
10e ieëuw ein lappedaeke gewore van graafsjappe en hertogdomme.  
De ungelste laog van de bevolking wore boere, de economie woor bekans 
gans agrarisch. Door nuje technieke van landjbewirke kènde men ein begin 
van baeter laeve.  
In de 9e ieëuw óntsjtóng ein apaarte klasse van sjeldaote en zjwaor 
bewaopende ridders mit paerd. 
Paus Urbanus reep gans Europa op tót de ieëste Kruutstoch van 1096. Zoa 
koom ’t det men zich óngerein taegekoom mit luuj van angere culture. Mer 
daodoor kreeg men ouch ’t regionaal geveul. Det is nog ummer te zeen in de 
Heraldiek.  
Mer al die kruutstochte, in totaal mein ich det det d’r ach mótte zeen, brachte 
ouch väöl verangeringe op allerlei zakes in Europa. Door det contac mit 
Oastelike lenj lieërde men angere luxe zakes kènne: zie, damas, krujerieje, 
kuns en kosbare juwele. Door ‘t contac mit Arabiere lieërde men opèns get 
van wiskunde, astrologie en geografie. En van dao kump ouch ’t sjaaksjpel, 
‘t waterkompas en de luit. 
Baetere oorlogstechnieke lieërde men door kènnismaking mit Byzantium. 
Door die kruutstochte in vreuge middelieëuwe kome de geistelike en de 
waereldlike vorste get gemaekeliker bieein. De grenze van de groate sjtaote 
van Europa wórte bepaold en zoa koom men get euverein waat betref de 
architectuur. Naeve de burchte van de ridders boewde men de ieëste 
Romaanse kirke en kathedrale. Die Romaanse kirke wore eenvoudig van 
boew en plattegróndj mit zjwaore massieve moere en rónj baoge. De tore en 
’t koar gerich op Jeruzalem. Zie hawwe get weg van de ridderkesjtieële.  
Mer ouch koom men zich taege in de kuns, de meneer van laeve en…op ’t 
terrein van de moade. 
Dae tied brach ouch de ideale van ridderlikheid en romantische verleefheid. 
Det wórt bezónge door róndjtrèkkende zengers (troubadours).  
In die mansluujweld en det ridderlaeve gove natuurlijk de mansluuj in de 
moade de toan aan. Mer doordet de adellike dames zoa döks lang allein wore, 
wórte die sjtilkesaan ouch get minder bleuë en lete zich van hunne bèste kantj 
zeen. Doordet zie zoa lang allein wore, mooste zie hun boerderieje en landj  

VOLKSCULTUUR 
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besjture. Daobie krege zie dökker hulp van de geistelike oet de kloasters in 
de buurt. Mer doordet zie hun menke mooste sjtaon, wore zie ouch neet sjuuj 
óm zich ein bietsjke veurwitsig te kleije. Zie maakde zich verleidelik door 
hun kapsels, prachtige gordels en door boek en boezem good oet te laote 
kómme.  
Natuurlik mót men hiebie oetgaon van de luuj die zich ein en anger kooste 
permitere. ‘t Geweuëne volk haet door alle ieëuwe haer gedrage waat hun 
veurkoom zónger kómfertute. Die wore meistes blie det zie get lómmele óm 
hawwe. 
Getrouwde vrouwluuj bedèkde in de middelieëuwe altied häöre kop. Zie 
volgde dus de weurd van Paulus: “omdat zij anders hun eigen hoofd 
onteerden, alsof hun haar afgeknipt zou zijn” De sjluier of de plak óm de kop 
neumde men eine ”couvre-chef”. Dae wórt óm de kop gedrapeerd of ein 
bietsjke later (12e ieëuw)  mit eine liene bandj, (babette), vasgemaak aan de 
ziekantj.  
Óngetrouwde vrouwluuj droge ein “chapelet”, eine bandj van blajer of blome, 
of eine metale bandj mit sjtein. Lange vlöchte mit lèntj doorwaeve. Hieël dóks 
gebroekde men lank, valsj haor daoveur. Det wórt aan ’t oetènj in metale 
kaokers geduujd. 
Lieëge pantóffelechtige sjoon, (escharpins). Van zie, canvas, of laer. Soms 
prachtig geborduurd of mit applicatiewerk, leefs zoa bóntj meugelik 
gekleuërd. De sjeunkes veur de vrouwluuj wore neet zoa sjpits es die van de 
mansluuj. Veur op de sjtraot haw men houtere trippe: “patins” (nog ummer ’t 
Franse woord veur sjaatse). Die wórte mit laere bendjes euver de sjoon 
gebónje. 
Men droog sjus es wie det ummer is gewaes gaer sierade. Gouwe benj óm de 
kop mit edelsjtein. Kèttinge, brösjkes (fibulae), oarringe, en clips woachter ’t 
kaord van de mantjel gehaok koos waere.  
Edelsjtein hawwe ummer ein symbolische beteikenis. De robijn goof 
innerlikke rös. De saffier brach hemels gelök en de smaragd maakde det ’t 
dich aan aerdse zakes neet óntbrook. Natuurlik haw men ouch väöl ónechte 
edelsjtein en angere materiale. Bekènd is det men vèsjeouge droog inplaats 
van parels.  
Men ging d’r van oet det de gordel die de vrouwluuj droge magische krach 
haw. Volges de verhaole woor Brunhilde daodoor zelfs oneuverwènnelijk. De 
gordel haw zoaväöl waerd det ein Duitsje gravin in de 12e ieëuw haore gordel 
bezat mit parels koos toesje veur eine ganse boerenhaof.  
Wie oeteindelik die gordels gein nut mieë deende, droog men ze es versering 
lieëg op de heupe. Eine döbbele gordel van laer of gewaeve bandj gekruuts 
euver de rök, mit lange sjluppe en kwaste aan de veurkantj euver de rok woor 
groate moade, veural in de 12e ieëuw.  
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Tesjkes wo men get in haw veur baedelieërs wórte aan dae gordel gehange.  
Heisje van “de baetere luuj” wore gemaak van zie of van laer en geborduurd 
of bezat mit sjtein.  
 
De mansluuj droge de kaproen of chaperon. Ein losse kap mit sjouwersjtök, 
aafgeleid van de Romeinse sjouwercape. Dit is ieëuwelank de kap veur 
monnike gebleve. 
Op die kap droog men dökker ein barette, eine hood mit eine randj. In dae 
tied wórte veur op reis al sjtreuë heud gedrage.  
Keizers en keuninge droge natuulik gouwe kroane mit edelsjtein en de paus 
haw eine mijter in de vorm van eine kegel. Alle bissjöppe en hoaggeplaatsde 
abte droge eine mijter van twieë sjtieve sjtókker sjtöf taegenein aan. Die wórte 
wie ein saort häöres op de kop gedrage.  
De frygische kap, ein saort hoage gebaoge puntmötsj mit naas en 
wangbesjermers wórt door sjeldaote gedrage. Die naasbesjermers wórte 
prachtig verseerd mit borduurwerk of bie de rieke zelfs mit edelsjtein. Ouch 
hawwe zie dökker rónje helme mit maliënkolder sjouwersjtökke. 
Sjoon wie pantóffele mit zaole van laer of gevlóchte sjtreuë. Geweuën luuj 
zaole van hout.  
Men kènde ouch al hawf hoage sjtevelkes.  
Chausses, hosen of beenlingen wore haoze, vasgemaak mit benj, die van 
ónger nao de knieë gewikkeld wórte. Later zelfs ummer hoger euver de bóks 
en mit benj vasgemaak aan de gordel. Dae ’t zich koos permitere, haw hosen 
van liene in vorm gesjneje, mit väöl kleuëre, leefs ’t zelfde wie de sjoon. 
Es teiken van aanzeen en ridderlikheid droog men ringe, fibulae, en gordels 
van goud, en brons mit edelsjtein bezat. 
Heisje van zie en laer geborduurd en es teiken van mach, adel of geistelikheid 
verseerd mit edelsjtein.  
Went zie nao ’t Heilig Landj vertrochte, droge ridders al de sjelp, ’t symbool 
van de pelgrims.  
Ouch de tesj aan de gordel is neet weg te dènke. Veur bezunjere zakes en 
hanjelsware.  
En den natuurlik de lans, ’t zjwaard en ein vaandelvormig sjildj. Det maak de 
ridder pas eine richtige ridder! 
 
  

Ein gooj meneer óm jónk oet te zeen  
is dich ummer in de buurt van awwere op te hawte! 
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Susteren, twee eeuwen Nederland (1814-2014)  (III) 
Wil Schulpen 

Belgische periode (1830-1839) 
In 1830 begon in Brussel een 
beweging die uiteindelijk zou 
leiden tot de afscheiding van 
België van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden.  
Zoals bijna geheel Limburg 
werd in Susteren  de 
Belgische wetgeving 
ingevoerd.  Niet iedereen was 
het er kennelijk mee eens,  
want drie raadsleden 
weigerden de nieuwe eed af te 
leggen. Ook in de notariële 
akten zien we in deze periode 
Koning Willem vervangen 
door koning Leopold. 

 
Gemeentelijk bestuur 
Met de komst van de Belgische wetgeving 
maakte Susteren kennis met een soort 
zelfbestuur; de eerste pasjes richting 
democratie. Burgemeester, assessoren en 
raadsleden werden gekozen door de 
notabelen. Dit waren mensen die een 
bepaalde  som belasting betaalden en zij die 
een vrij beroep uitoefenden. De secretaris 
werd door de raadsleden gekozen en de 
ontvanger op voordracht van drie personen 
door de gouverneur. De raad inclusief 
burgemeester en assessoren bestond uit 
negen personen. Hoeveel stemgerechtigden 
onder de achttienhonderd inwoners waren, 
is niet duidelijk. Aan de verkiezingen  van 
1831 namen tweeëntwintig personen  deel 
waaronder de kapelaans Klinkenberg en 
Smeets.  Enkele jaren later werd de raad als 
hoogste orgaan bepaald. Voor de 
eedsaflegging in 1836 werd men herinnerd 
aan het volgend decreet van eeuwige 
uitsluiting van de leden van de familie van 

Oranje-Nassau van alle machtigheid in België. Koning Leopold I van België 

HISTORIE 
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De Susterense archiefkwestie (1836-1837)1 
In deze tijden was het nog vaak gebruikelijk dat belangrijke delen van het archief 
bewaard werden bij de burgemeester of secretaris thuis. Zo zien we dat de 
gemeenteraad de oud-schout Backus schriftelijk sommeert om het archief te 
overhandigen aan de secretaris Maessen. Dit zal ook wel zonder de minste 
problemen afgehandeld zijn..  
In 1831 echter blijken de belangrijkste stukken nog bij Maessen in een afgesloten 
kast aanwezig te zijn. Maessen vindt echter dat de archieven bij hem beter bewaard 
zijn dan in het gemeentehuis, omdat daar nog geen afsluitbare kast aanwezig is. De 
burgemeester meent dat zodra financiële middelen aanwezig zijn, men er een zal 
aanschaffen. Niet elk raadslid is overtuigd van de goede bedoelingen van de 
gemeentesecretaris. Deze argwaan zou wel eens terecht kunnen zijn, want enkele 
jaren later is er geen enkel archiefstuk meer ten gemeentehuize. Maessen was 
namelijk in 1831 ook burgemeester geworden. 
In 1836 werd een nieuwe gemeenteraad met notaris Jan Meuwissen als nieuwe 
burgemeester gekozen. De oud-burgemeester Maessen werd direct uitgenodigd de 
archieven  daags erna te overhandigen op het gemeentehuis. 
Maessen weigert en ook volgende oproepen slaat hij in de wind. Ook de secretaris 
Arnoldts wordt gemaand archieven die hij in zijn bezit mocht hebben te 
overhandigen. Als beiden blijven weigeren, besluit de burgemeester de procureur 
van de koning bij de rechtbank te Tongeren van de zaak op de hoogte te stellen en 
vraagt om de oud-burgemeester te dwingen de archieven te overhandigen en hem 
aansprakelijk te stellen voor alle kosten die eventueel geleden worden. Kennelijk is 
de notaris-burgemeester bang voor aansprakelijkheden bij ongelukken bij de 
bruggen in de grote weg die half zijn ingestort.  
De procureur, na overleg  met de procureur-generaal te Luik, schrijft Maessen voor 
de archieven over te dragen. Ook dit bevel legt Maessen naast zich neer. 
Maessens verweer is dat hij wel degelijk de archieven aangeboden heeft. Uiteindelijk 
door tussenkomst van een vrederechter uit Sittard wordt Maessen ertoe bewogen om 
een knecht met een mand papieren naar het gemeentehuis te sturen. De archieven 
waren dusdanig verward, gescheurd en geschonden, dat slechts door enige weken 
arbeid dezelve te onderscheiden en te sorteren zijn.  
Vanuit Roermond werd een afschrift van de archievenlijst 
gestuurd omdat Maessen het gemeente-exemplaar niet 
meegeleverd had. Toen bleek dat Maessen stukken 
achtergehouden had. 
In het voorjaar van 1837 wordt Maessen zelfs gearresteerd, 
maar te Tongeren meent men dat er geen redenen zijn om hem 
te vervolgen. Maessen heeft kennelijk nog stukken te 
Tongeren ingeleverd welke in de zomer van dat jaar door 
schepen Jan van den Bergh aldaar ter griffie gehaald worden. 
Waarmee de slepende kwestie na acht maanden afgehandeld 
was. 
                                                      
1 W. van Mulken, De Susterense archiefkwestie,  Heemklank 1979,1 pag. 8-14 



23 
 

Schrijven aan Brussel 
Toen men eindelijk in Limburg begreep dat België het huidige Nederlands- Limburg  
werkelijk aan Nederland wilde afstaan, zoals men al sinds 1831 aanvaard had, , zien 
we in de verschillende gemeentes de mensen in de pen klimmen. Zo ook in Susteren, 
men probeerde de Belgische regering te bewegen er toch voor te zorgen dat het 
gebied Belgisch bleef.  
In het gemeentelijk archief wordt nog een afschrift bewaard van een brief van de 
inwoners van Susteren, gedateerd mei 1838, gericht aan de leden van de Kamer der 
Representanten te Brussel, waarin zij hun verknochtheid aan de Belgische koning 
Leopold uitspreken en de wens te kenen geven met België verbonden te blijven: 

Aan de Heren Leden van de Kamer der Representanten te Brussel. 
Mijne Heren, 

Thans daar onze naburige gemeenten aan geheel Europa doen zien dat zij 
verlangen met België verenigd te blijven, komen wij, ondergetekenden 
inwoners van Susteren arrondissement Roermond, provincie Limburg ook 
aan de Belgische volksvertegenwoordigers onze protestatiën van 
verknochtheid aan onze geëerbiedigde koning Leopold , aan ons dierbaar 
vaderland te kennen geven; immers onze godsdienst, onze morele belangen 
zeer na verbonden met de landbouw vorderen dat wij Belgisch blijven en 
dat wij niet terugkeren tot een staat van zaken, dien wij van ons hebben 
afgeweerd. 

Leve Koning Leopold, leve België 
Susteren den 14 mei 1838 

Eind 1838 richtten de inwoners van Dieteren een verzoekschrift aan koning Leopold 
om af te scheiden van Susteren en Dieteren te verheffen tot een zelfstandige 
gemeente. In hoeverre dit verzoekschrift werkelijk in overweging is genomen, is niet 
duidelijk; de afscheiding is niet tot stand gekomen, mogelijk omdat de gesprekken 
tussen België en Nederland reeds in een ver gevorderd stadium  waren en het een 
half jaar later leidde tot het traktaat van London, waarbij België afgesplitst werd, 
maar van de zuidelijke delen oostelijk Luxemburg en oostelijk Limburg onder het 
bestuur van koning Willem geplaatst werden. 
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Dieteren zelfstandige parochie 
Van een kerk te Dieteren is voor het eerst sprake in 1402, wanneer een stuk land half 
de kerk van Susteren en half de kerk van Dieteren behoort. Hiermee zal bedoeld zijn 
dat er inkomsten waren voor de kapel van Dieteren. Het was evenwel geen 
parochiekerk en in de loop der tijden zijn de plichten verbonden aan de inkomsten 
van die kapel niet altijd duidelijk. Er werd gepreekt, maar voor de mis moest men 
naar Susteren. Deze kapel was gewijd aan de H. Stephanus. 
In 1808 was de kapel korte tijd parochiekerk, maar dit heeft maar enkele maanden 
geduurd en toen werd ze opgeheven en werd het gebied weer bij Susteren gevoegd. 
Rond 18222 begon Dieteren weer aan een  zelfstandige parochie te denken. Inmiddels 
was in Susteren Willems uit Sittard pastoor. Deze was bereid om met Dieteren een 
oplossing te zoeken, maar hij ondervond in Susteren de nodige tegenstand. Dit had 
als gevolg dat hij naar Elsloo werd overgeplaatst. In 1826 volgde de Maaseikenaar 
Leurs hem als pastoor in Susteren op. Eveneens werd in dat jaar een kapelaan te 
Dieteren benoemd. Deze zou in Dieteren gaan  wonen, maar Dieteren bleef wel 
onder Susteren, zodat de pastoor verantwoordelijkheid te Dieteren hield en de 
huwelijken moesten in  Susteren gesloten worden. 
  

                                                      
2 A.J. Munsters M.S.C., Dieteren wordt een zelfstandige parochiegemeenschap (1833-1835), in Het 
Jaarboek voor het Land van Zwentibold, 1981. 
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De voorwaarden voor deze benoeming waren: kapelaan 500 franken betalen, een 
woning ter beschikking stellen, de kerk onderhouden enz. Susteren zou als vanouds 
de benodigdheden voor de eredienst verschaffen. 
Echter deze kapelaan werd enkele maanden later tot pastoor elders benoemd. 
In 1828 werd kapelaan Klinkenberg te Dieteren benoemd door de bisschop onder 
dezelfde voorwaarden. Het probleem was dat de gemeenschap, die inmiddels bijna 
500 inwoners had, moeilijk de financiële gevolgen kon opbrengen. De gronden om 
Dieteren welke volgens de leggers van 1783 aan de kapel te Dieteren behoorden, 
waren geheel eigendom van de parochie en de opbrengsten hieruit vloeiden niet naar 
Dieteren. 

In februari 1833 diende men dan ook bij de bisschop van Luik het verzoek in om 
volledige parochiële zelfstandigheid en tevens om het beheer te verkrijgen over de 
bezittingen van de kapel van Dieteren. 
Toen dit aan de pastoor bekend werd, ontpopte deze zich als felle tegenstander. Hij 
en zijn kerkfabriek waren niet van plan de goederen van de kapel, die zij als 
eigendom van de parochie en kerk van Susteren beschouwden, over te hevelen. 
Pastoor Leurs schuwde niet het middel van laster; hij schreef aan zijn bisschop dat 
kapelaan Klinkenberg niet deugde en uit zijn ambt gezet diende te worden. Een 
onderzoek door pastoors uit naburige parochies toonde het ongelijk van pastoor 
Leurs aan. Dit wakkerde de felheid van Leurs aan en hij kroop weer in de pen. Het 
werd de bisschop te grof en hij besloot op 10 mei 1833 dat Dieteren zelfstandig zou 
worden. Hiermee was de zaak nog niet rond. Immers Dieteren moest nog een 
burgerlijke rechtspersoonlijkheid worden om goederen te kunnen beheren en dan 
nog hun eigendommen van Susteren zien los te maken. In augustus 1834 heeft 
Dieteren een kerkfabriek en is dus een rechtspersoon in burgerlijke zin.  
Nu moest nog de laatste hobbel genomen worden : De gronden waarvan men 
overtuigd was dat ze tot de kapel behoorden, te verkrijgen. Men had geen oorkonden 
dat de gronden inderdaad aan de kapel toebehoorden; de vermeldingen in het 
leggerboek van 1783 waren niet voldoende bewijs. En de mogelijke bewijzen lagen 
ook nog in het archief van Susteren, waartoe men geen toegang verkreeg. 
Uiteindelijk heeft de bisschop van Luik persoonlijk ingegrepen. In juli 1835 riep hij 
de kerkenraad van Susteren in een buitengewone, plechtige zitting bijeen. Hierin 
werd besloten dat de goederen en renten van Maria Gijskens, weduwe van Herman 
Cornet werden overgedragen en de goederen die volgens een lijst van pastoor Joors 
tot de kapel van Dieteren behoorden. Van de 25 kadasternummers van 1783 gingen 
er slechts vier over naar Dieteren. 
In 1842 ging een schrijven van de gemeenteraad naar de koning om de kerk van 
Dieteren als parochiekerk te accepteren. Dit heeft wellicht te maken gehad met het 
weer Nederlands worden. 
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Riekdom 
Annie Schreuders-Derks 

Ein awwer koppel ging nao bèd 
Op ’t kesjke twieë bekskes mit tenj 
Vol leefde keek de miensj häör aan 
En sjtreek häör versjrumpelde henj 
 
Al vieftig jaor same, wo blif toch de tied 
En nóg wil ich dich veur gein twiëe miljoen kwiet 
Det weit ich miene jóng, ouch doe bös neet te koup 
En twieë miljoen det is toch bès eine houp 
Zie loge kóntent in de aovend van hun laeve 
Twiëe luuj die zich ummer väöl hawwe gegaeve 
 
Zie zag goje nach….. 
Hae zag goje nach….. 
 
Opèns zag zie sjtilkes: “Höbs doe waal gesjlaote 
Weer kènne neet zoamer de deur aope laote 
En laot ouch den de blènje nog effekes neer  
Want hie ligk toch gaw ein miljoentje of veer!” 
  

VOLKSCULTUUR 
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Terrassen in Susteren 
Wil Schulpen 

We bedoelen hiermee niet de ruimte bij een horecagelegenheid of een zitruimte in 
de tuin. Wel een aardkundig verschijnsel welk in onze streek gevormd is door de 
Maas. Deze terrassen zijn bepalend voor het ermee samenhangend landschap. Ook 
zijn ze bepalend voor het gebruik van de gronden door de mens. De oudste neder-
zettingen  ontstonden daar waar de voorwaarden voor een zelfvoorzienende samen-
leving het beste waren. Kennis van de terrassen maakt het begrijpelijk waarom de 
kaart van Tranchot er rond 1800 uitzag, zoals ze uitzag. 

Binnen het middeleeuwse kerspel Susteren kunnen we vier terrassen onderscheiden: 

1. Overstromingsgebied. 
Dal van de Maas, het laagterras. Hierin liggen 
Baakhoven en ’t Keurbos (Körbes) en het reikt 
nagenoeg tot aan de Holtummerweg. Wil 
Wackers vertelde me nog dat in het begin van 
de vorige eeuw men thuis of bij zijn oom een 
boot in de schuur had hangen ingeval de Maas 
zich weer meester maakte van Baakhoven. 
 
2.  Middenterras 1. 
In het noordwesten het terras van Geistingen, 
dat wij van Dieteren zullen noemen, omdat 
Dieteren hier centraal op ligt. Noordzijde 
Doort-Taterbos gebied. Westzijde Taterbos 
tot omgeving lieëgte.  
 
3. Middenterras 2: terras van Eisden-

Lanklaar. Hierop liggen Susteren, Feurth en Heide en we zullen het in het vervolg 
het terras van Susteren noemen. Het zal wel duidelijk zijn dat dit binnen de 
grenzen van het kerspel het terras is,dat het meest geschikt is voor bewoning 

 
4. Middenterras 3: terras van Caberg3. Hierop liggen bos en broekgebieden als 

IJzerenbos, Hout, Broek. Mensen die gekozen hebben om te wonen in dit gebied, 
mogen er rekening mee houden  dat het een waterrijk gebied kan zijn. 

Tenslotte wordt het gebied afgesloten met het hoogterras.  
Dit komt niet in Susteren voor, net over de grens zien we een steile wand bij Schal-
bruch opdoemen; dit markeert de overgang naar het hoogterras. Deze steile wand is 
ongeveer tweehonderdvijftigduizend jaar geleden ontstaan  toen de Maas het 
hoogterras en de andere terrassen erodeerde ofwel afsleet. 

Het middenterras is gevormd op het einde van de laatste ijstijd (vóór twaalf duizend 
geleden). Doordat de Maas toen een vlechtende rivier was, ontstonden verschillende 
middenterrassen. 
 
 

HISTORIE 
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Schematische tekening 

 
 
De verticale strepen geven een denkbeeldige grenslijn aan tussen de terrassen. Het 
is slechts een benadering, zoals ook de hoogteverschillen. Een indruk van ligging 
van de terrassen geeft het wel; de breedte varieert met de noord-zuid plaats. 
Algemene regel is dat een terras verder van de Maas gelegen hoger ligt dan een terras 
dichter bij de Maas 
Een terrasrand is de overgang tussen twee terrassen en bij de overgang van een hoger 
naar een lager terras zien we veelal  dat het hoge terras water loost op het lage terras, 
waardoor daar een nat terrein kan ontstaan. 
Door verschuivingen van aardlagen kan een voor water ondoordringbare laag het 
systeem verstoren, waardoor op het hoger terras waterophoping is en het lagere 
relatief droog blijft. Er ontstaat dan een situatie waarbij het hogere terras bij de rand 
lager ligt dan het terras dichter bij de Maas.   

Dat laatste treffen we bij de overgang van het terras van het IJzerenbos naar het terras 
van Susteren aan. Dit terras is dan ook geschikt voor akkerbouw,  nederzettingen en 
de belangrijkste verbindingsweg. We zien over dit terras la grande Route de 
Maestricht à Ruremunde op de Tranchotkaart (omstreeks 1800); de grote 
verbindingsweg van zuid naar noord aan de oostzijde van de Maas. Ook zien we hier 
langs de weg een lint van één kilometer bewoning nagenoeg langs de terrasrand: 
vierhonderd meter binnen het stadje en zeshonderd meter in Feurth. Ook het gehucht 
Heide is op dit terras gelegen; dit lag bij een groot woest gebied. 

Het terras van de IJzerenbos is als geheel wel nat te noemen. De veldnamen laten dit 
ook zien met bos en broek, moerasnamen: Broek, Lesschenbroek, Sump, Mehre, 
Rijdt, Hout (Elsen op Susterens grondgebied), IJzerenbos. Het is geschikt voor 
weide- en hooilanden en bossen voor houtproductie en weiden van varkens. Op de 
heidegebieden konden koeien en schapen geweid worden 

Het terras van Dieteren is “normaal” aan de hoge kant nat en de lage kant droger. 
Langs de terrasrand liggen toponiemen welke aantonen dat het zeker oorspronkelijk 
een waterrijk terrein was: Taterbos en beemden, Dieterderbos, Louwerbroek, 
Koppelweiden. 

De kennis van de terrassen als ook het veldnamenlandschap met uiteraard 
oudheidkundige en historische gegevens kan een beeld geven van de 
nederzettingengeschiedenis van Susteren.  
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Verleef 
Ad van Mierlo 

Zoa leef en zoa wied,  
in Paries en daonao in Berlien, 
ummer wórt ich dich kwiet,  
toen wis ich: ‘t woor mer sjien.  

Ich keek nao dich.  
nao die sjoan lang bein,  
toen dae sjlaag in mien gezich,  
want doe woors neet allein.  

Ich zoog dich  
en diene hónjd.  
doe keeks nao mich,  
en ich neet nao daen houp sjtróntj.  

Ich ben veur dich gevalle,  
gevalle op mien kneen,  
ich zoog dien sjoan uig, 
mer de sjtoepranjd,  
haw ich neet gezeen.  

Ich koom dich taege oppe trap,  
doe keeks sjtraol veur dich oet,  
ich keek óm, .. zoa knap,  
en zoog te laat die dikke roet.  
 

Doe zoots taegeneuver mich,  
mit ein oetgesjtreke gezich,  
woors diene Mars aan ‘t aete,  
en ... haws dien slipje vergaete.  

In d'n trein zote weer naevenein,  
bienao bein taege bein,  
sjtilkes veulde ich mit ein handj,  
tós doe reeps: ich waer aangerandj.  

In eine flits zoog ich dich langs gaon,  
leet van sjrik mien besjtèlling sjtaon,  
zoog d'n ober noch op mich wènke 
woróm?  
zit ich mich noe in ein cel te bedènke.  

Ich dach net: waat ei figuurke,  
wie se mich vroogs om ei vuurke,  
en zags: 25 euro veur ein uurke,  
ich dach: laot gaon, waat ein aete,  
mer neet det ich mien beurs woor 
vergaete.  
 
Jaore höb ich dich gemis,  
hie ligkse noe in dien kis,  
angere höbbe euver dich besjlis,  
't is dus wie ‘t is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

DIALEK 
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Grenze vervage  
Ad van Mierlo 

grenze vervage  
in ein laeve  
zónger inhoud  
beelde verdwiene  
wo waeg zich sjeije  
oppe zeuktoch  
nao 
‘t belaofde landj  
aan de euverkantj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘t Limburgs is ein sjieke taal  
Ad van Mierlo 

't Limburgs is ein sjieke taal  
mit sjoan weurd wie poemelevot of sjietegaal,  
 
‘t Limburgs woor ouch mien moderstaal  
mit wies weurd wie ieëlenj, sjout en kebaal,  
 
't Limburgs is ouch mien eige taal  
al klink awhore soms wie ei sjandaal, 
 
‘t Limburgs blif ouch ós kènjer hun taal  
jus daorom euverlaef  't Limburgs ’t waal.  
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Esse 
Ad van Mierlo 
 
esse  
kals  
dich nemes heuërt  
kiks  
dich nemes zuut  
bäöks  
dich nemes treuës  
vreugs  
dich nemes kènt  
vluchs  
dich nemes sjtop  
klops  
dich nemes äöpent  
dènkse  
det dich nemes begrip  
wètse  
det emes nemes is  
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De Europese Kanarie   
Jan Smeets 

Sinds lange tijd verbleef in de periode 10 mei t/m 25 mei weer een Europese Kanarie 
in Susteren. Het actief zingende mannetje (geen vrouwtje waargenomen) was 
dagelijks te bewonderen in de hoge coniferen in een tuin aan de Aardenweg 
(waarnemer Jac van de Winkel). Het ontdekken van een zingend mannetje is 
vanwege zijn opvallende zang vrij eenvoudig. Solitaire vogels kunnen echter 
gemakkelijk worden gemist omdat deze uitsluitend in stedelijk gebied broeden, een 
habitat waar de meeste vogelwaarnemers niet de hoogste prioriteit aan geven. Het 
voorkomen van de Europese Kanarie in Midden-Limburg is vrij zeldzaam. Eerdere 
waarnemingen in Susteren waren op 23-05-1992 (eenmalige waarneming) en 14-12-
2010 (solitaire overwinteraar). Het aantal waargenomen vogelsoorten vanaf 1996, 
de start van de broedvogeltellingen in het onderzoeksgebied IJzerenbos en ’t Hout 
komt met deze soort op 113. 
Om inzicht te krijgen in het vermoeden dat de Europese Kanarie in aantal sterk 
achteruit gaat, ben ik de verspreiding en de aantalsontwikkelingen over langere tijd 
in Nederland, België en Nordrhein-Westfalen nagegaan.  
De Europese Kanarie, van oorsprong een mediterrane soort, heeft zich de laatste 120 
jaar van het Middellandse Zeegebied naar Midden-Europa uitgebreid. Vanaf 1880 is 
de Europese Kanarie in Nederland regelmatig waargenomen. Het duurde echter tot 
1922 voordat het eerste broedgeval in Nederland werd ontdekt in de kloostertuin van 
de Abdij in Rolduc.  
Het zwaartepunt van de waarnemingen in Nederland ligt in Limburg. In grafiek 1 is 
het aantalsverloop van de Europese Kanarie in Limburg tussen de datumgrenzen 15 
mei en 31 juli over de periode 2002-2012 weergegeven. De trendlijn laat een sterke 
afname zien. In Midden-Limburg komt de soort bijna niet voor. Hoeveel broedvogels 
Limburg momenteel telt, is moeilijk in te schatten op basis van losse waarnemingen. 
De Limburgse populatie overwintert in Frankrijk en Spanje. Bij zachte winters 
overwinteren kleine aantallen in Limburg. 
 
Grafiek 1 

NATUUR 



33 
 

Hoewel de Europese Kanarie in grote delen van Europa voorkomt, zijn dit vrijwel 
altijd kleine aantallen. In Nederland komt de soort vrijwel alleen voor langs de grens 
met Duitsland van Limburg tot Twente.  
Bij onze oosterburen wordt het eerste broedgeval gemeld in Bonn in 1883, daarna 
volgen Düsseldorf 1892, Aachen 1899 en Xanten 1922. De populatie in Nordrhein-
Westfalen neemt in de jaren 1970-1980 sterk toe, waarna in 1990 de populatie weer 
afneemt. Grafiek 2 geeft een dalende indexlijn weer van het aantalsverloop over de 
periode 2002-2009. De aantallen lopen van Zuid- naar Noord-Duitsland af.  

Grafiek 2 
In België was in de periode 1998-2000 de Europese Kanarie nog goed 
vertegenwoordigd en werd de Vlaamse populatie geschat op 150-250 paren. 
Daarmee scoorde de soort behoorlijk en was er zelfs sprake van een toename. Na 
2000 is de soort fors in aantal achteruit gegaan. Momenteel resteren minder dan 50 
broedparen in Vlaanderen. Grafiek 3 geeft een beeld van de aantalsontwikkelingen 
in de periode 1994-2013. 

Grafiek 3 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

2002=100 
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Grafiek 4 geeft het aantal waarnemingen weer van de Europese Kanarie tussen de 
datumgrenzen 15 mei en 31 juli 2014 in Nederland, België en Nordrhein-Westfalen. 
De waarnemingen in Nordrhein-Westfalen hebben betrekking op losse 
waarnemingen in de gebieden Kleven, Wesel, Viersen, Mönchengladbach, 
Heinsberg, Aachen en Düren. Wel dient opgemerkt te worden dat minder 
vogelkijkers actief zijn in België en Duitsland t.o.v. in Nederland. Dit kan invloed 
hebben op het aantal waarnemingen.  
Grafiek 4  
 

 
 
 
 
Conclusie. 
De grafieken maken duidelijk dat het helaas dramatisch slecht gaat met de Europese 
Kanarie. De achteruitgang blijkt niet alleen plaats te vinden in Limburg maar ook in 
België en Nordrhein-Westfalen.  Oorzaken van de sterke afname zijn onduidelijk 
omdat hier nog geen onderzoek naar gedaan is. Het vermoeden bestaat dat gebrek 
aan voedsel door intensief gebruik van bouw- en grasland en keuze van de gewassen 
een oorzaak kan zijn. Bedenk echter ook dat de nodige territoria gemist zullen zijn, 
omdat de aantalsontwikkelingen zijn gebaseerd op losse waarnemingen en niet op 
vlakdekkende tellingen in geschikte broedhabitat. 
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Uit het leven van deken Tijssen3 (6)4 
S. Tijssen, indertijd pastoor te Grathem 
Publicaties vanaf 1 november 1957 

Pastoor Susteren 1911 – 1919 
 
Tijdens zijn leven was het van pastoor Tijssen reeds wijd en 
zijd bekend dat hij alles weggaf. Op Rolduc werd hij 
geroemd en geacht om zijn strikte rechtvaardigheid en in 
Susteren en Sittard waren er geen parochianen die zich ach-
tergesteld voelden door hun pastoor, en toch mogen we zeg-
gen dat de armen en zieken 'n streepje voor hadden. Bij hen 
kwam hij het meest aan huis; voor hen, meende pastoor Tijs-
sen, dat hij het best moest zorgen. Waar hij dacht dat leed was en geholpen moest 
worden, daar ging hij naar toe – maar ze wisten hem ook te wonen en te vinden op 
de pastorie. Daar mocht nooit iemand ,,met niks" weggestuurd worden. ‘Zelf nooit 
iets vragen en nooit iets weigeren’ was het devies van L. Tijssen en een andere 
stelregel (naar wij menen overgenomen van een  heilige) : Liever heel vaak iets 
geven aan hen die het niet nodig hebben of niet verdienen, dan één keer iets weigeren 
aan iemand die het wel nodig heeft. Zijn portemonnee was vaak plat en leeg. 

Toen een pater met pastoor Tijssen  de pastorie uitkwam, zag de pastoor een arme in 
hun richting komen en zei: „Pater, laat ons doorgaan, want ik heb niets meer." Zo 
wilde híj de arme een weigering sparen en zichzelf het leed niet te kunnen geven. De 
arme kon doorgaan naar de pastorie, waar hij nog wel iets zou ontvangen. 
Doch ook op de pastorie was soms niets meer te vinden, zodat de huishoudster zelf 
op de bedel moest gaan. De oude Overste van het zusterklooster schrijft hierover het 
volgende: „Op een namiddag kreeg mijnheer Pastoor bezoek van Monseigneur — 
heel onverwacht. Pastoor Tijssen verzocht Zijne Doorl. Hoogwaardigheid op een tas 
koffie – het liep toch tegen 4 uur. Maar zijn zuster moest ondervinden dat de boter, 
het brood en zo wat alles uit de keukenkast verhuisd was. Gelukkig was het klooster 
vlug te bereiken en kon ze getroost en geholpen terug gaan – en die staaltjes 
herhaalden zich nog al eens, want brommen hielp niet: de pastoor met een goedige 
glimlach maakte het weer spoedig goed". 

Mgr. Schrijnen kwam onverwachts. Niet zo Dr. Poels, met wie pastoor Tijssen nog 
al te doen had, in verband met de stichting van Mariaveld en de woningbouw voor 
het spoorwegpersoneel. In die distributietijd kreeg de pastoor een telegram: „Kom 
eten; erwtensoep en een haring. Poels". Zodoende wist de doctor dat hij de pastoor 
thuis zou treffen en gaf hij te kennen dat ze in de keuken geen complimenten 
moesten maken. 

                                                      
3 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 
4 Zie Heemklank 2009, 2 en 4, 2011,1 ; 2013,1; 2014,1. 
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Eens dat de pastoor een paar nieuwe schoenen had weggegeven en iemand hem 
daarover aansprak, was het laconieke antwoord: „Die man heeft ze groter nodig dan 
ik." 

Werd pastoor Tijssen ooit 'n opmerking gemaakt over zijn vrijgevigheid of 
ondersteuningen, dan was hij echt slagvaardig en gaf hij prompt een afdoend 
antwoord. 

Op weg naar een behoeftig gezin, werd hem gezegd dat die mensen eertijds in goeden 
doen waren geweest, niet hadden opgepast, en zoveel hadden gehad; waarop hij 
antwoordde: „Gehadj is erg." 

35 Jaar na zijn vertrek kunnen de mensen uit Susteren nog getuigen hoe pastoor 
Tijssen bij behoeftigen in de kast ging kijken of er ook nog wel genoeg 
mondvoorraad was. Mogelijk wilden de mensen hun nood verborgen houden. 

In de distributietijd kwam hij een groot gezin blij maken met een paar eenden. Aan 
ieder kant had hij een brood onder zijn jas. De mensen zelf wisten niet hoe eraan te 
komen, maar de pastoor kreeg alles los. In die karige tijd had de burgemeester 
pastoor Tijssen 'n ham weten te bezorgen. Een paar dagen later was dit gewild artikel 
weer terug op het gemeentehuis. Niet vanzelf natuurlijk. De pastoor had ze weer 
afgegeven aan een z.g. arme. Deze ging er mee smokkelen, werd gesnapt en de pun-
gel kwam weer terecht op het gemeentehuis. Geen wonder dat de toenmalige deken 
van Echt kon zeggen dat pastoor Tijssen de adviseur was van dieven en leugenaars. 
Na een route van huisbezoek kwam hij vaker aanlopen bij de ontvanger van het 
burgerlijk armbestuur: pleiten en vragen of hij wou zorgen dat een of ander gezin 
gesteund zou worden. Bij voorbaat reeds ,,besten dank" en als de ondersteuning had 
plaats gehad, kwam de pastoor weer opnieuw bedanken. Ook kon hij ongemerkt een 
ondersteuning achterlaten in behoeftige gezinnen; zij merkten het pas of vonden het 
als de pastoor vertrokken was. Dan weer liep de pastoor een winkelzaak binnen en 
vroeg of ze die of die niet konden helpen met wat textiel voor 'n baby. 

En wie zal zeggen wat pastoor Tijssen niet gelopen heeft en geschreven naar alle 
mogelijke  instanties om zijn mensen te helpen; dan was het voor ondersteuning, dan 
weer om iemand aan werk en verdiensten te helpen. Echt blij was hij met een behaald 
succes in deze ondernemingen. Mensen die meenden dat ze voor een baantje in de 
wieg gelegd waren, wist hij ook wel tot andere gedachten te brengen; en zo kon de 
pastoor vertellen, dat een man hem echt dankbaar was omdat hij, op aanraden van 
de pastoor een vak was gaan leren, waarmee hij beter de kost verdiende dan met een 
baantje waarop hij eerst gemikt had. 

Zo werd pastoor Tijssen echt de helper en de vader der armen. Is het dan wonder dat 
hij zelf de armoede ging beminnen en dat hij kon schrijven: „Ik moet zorgen dat ik 
arm sterf – dat ik bij mijn sterven niets, niets heb." 
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Verantwoording aanschaf nieuw orgel in 16805 
Wil Schulpen 

Orgel ( tekst www.monumentenhuis.nl/kerken/amelberga.htm) : In de H. 
Amelbergakerk staat een orgel dat qua oorsprong afkomstig is uit 1680 en gemaakt 
is door Peter Weidman te Ratingen6, Duitsland.In 1832 heeft een uitbreiding 
plaatsgevonden  die is uitgevoerd door Gebr. Müller uit Reifferscheid7, Duitsland.De 
gebroeders Vermeulen uit Weert hebben in 1972  een restauratie uitgevoerd. 
 
pag 1. - Rechnung   

Wass die wollgebohren freijfrewlein Justina Helena von 
bentinck kanoniss alhie zu Susteren, von wegen des herrn 
landtdechanten brockarts sehl. Erbg. zu behueff der newer 
orgell , nahmens der hochwurdiger frawen abtissinnen und 
Capituls empfangen hat. 

  

Notandum dass dess H. Landtdechandten brockarts sehl. 
Erbg. vemög dess im Jahr 1678 aufen haus Limbricht 
zwischen die hochwurdige fraw abtissin von breijll und 
herren Canonicum bress mit Peteren vefels zu abhelfung 
dess kostbahrliche (?crou..us), gemachten accords der 
hochw. frawe abtissinnen und Capitul zu Susteren, loss und 
freij hergeben und ausszahlen mussen vierhundert 
Reichsthaler welche -400 Rthr auss gutfinden hochw. frawe 
abtissinnen und Capitularen zu aufrichtung einer Newer 
orgell in der Stifts kirche zu Susteren emploijrt werden 
sollen. 

  

Empfang dero frewlein bentinck Rthr Stub 

Erstlich hat die frewlein von dem Schulteissen fabri nahmens 
dess Landtdechante brockarts sehl. Erbg. Empfangen 

 
 
90 

 
- 

Noch hat die frewlein von fabri empfangen 30 - 

Noch hat die frewlein von fabri nahmens der brockarts Erbg. 
Empfangen 

 
31 

 
- 

Summa dero frewlein empfangs 151  

   
Pag 2 – Rechnung   

Wass die hochwurdig hochwollgebohrer fraw Abtissin 
Joanna Helena freijfraw Von breijll und Limbricht von 

  

                                                      
5 Inventarisnummer 224, archief stift 
6 Paar kilometer ten noordoosten van Düsseldorf 
7  in Kreis Ahrweiler, ca 100 km zuidoostelijk van Susteren 

HISTORIE     

http://www.monumentenhuis.nl/kerken/amelberga.htm
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wegen der brockarts Erbg, zu behueff der Newer orgell 
empfange hat. 
Empfang dero hochw. frawe Abtissin Rthr Stub. 

Noch hat der Schulteiss fabri nahmens der brockarts Erbg. 
den 3. octob. 1680 nach Susteren gebracht und ahn die 
hochw. fraw Abtissin erlachen 

 
 
35 

 

Noch fabri de 3. octob. selbige Jahrs ahn Mefraw Abtissin 
erlacht 

 
51 1/8 

 

Noch fabri gebracht (in kantlijn:) diesse 7 r. seindt ahn H. 
doctoren Helgers gelangt, wie in der aussgab zu sehe ist 

 
7 

 

Noch solle fabri ahn H. drossarden neerbeck und secretario 
knoren Verehrt habe 

 
4 
 

 

Noch hat fabri den 20 Junij 1682 ahn Mefraw erlacht 15  

Noch hat der Schulteiss fabri den 5. Septemb. 1685 ahn 
mefraw erlagt 

8 7/8  

NB. damahls hat ietger H. Schulteiss fabri eine Claren und 
endtlichen Statum der Verglichener Vier hundert Rthr und 
wass darauf bezahlt und noch restire ahn Ihro hochw. ge. 
mefraw Abtissinen eingeliefert 

  

   
Pag 3 – Rechnung   

Wass die frewlein von bentinck auss denen von wegen dess 
H. Landtdechanten sehl. Erbg. empfangenem gelderen zu 
behueff der Newer orgell ausgegeben hat 

  

Ausgab dero frewlein bentinck rthr Stub 

Notandum die orgell ist accordirt ad 206 Rthr   

Erstlich hat die frewlein bentinck ahn dem H. pastoren zu 
Heinssberg, lauth beijliggenden Scheins N 1° erlagt umb den 
orgelmächer zu Uberzehlen 

 
 
50 

 

NB. Von diesse – 50 Rthr hat der herr Pastor dem 
orgelmecheren allein 40 Rthr Uberzehlt also dass Er noch – 
10 Rthr in hände hat. 

  

Ao 1680 ahm 24 Martij hat Meister gerardt Scheiven die 
bälck zu dass süllergen der orgell accordirt lauth accordt sub 
N 2° vor 10 ½ Rthr 

  

Damalss hat meister Gerardt von die frewlein lauth N 2° 
empfangen 

14 
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NB die 3 ½ Rthr welche Meister gerardt zu Viell bekommen, 
sollen auf ander werck der orgell dienen 
 

  

Den 7 Julij hat der orgelmacher Peter Weidtman lauth 
quitung N 3° empfangen 

 
3 

 

Lat. 67  

   
Pag 4 – Ausgaab rthr Stub 

Ao 1680 am 3. Augusti hat der orgelmacher Peter Weidman  
mit Unsere hochwürdige fraw Abtissin accordirt, dass Er die 
orgell Von Ratingen hiehin lieferen solle auff seine eigener 
kosten, Und gefahr Vor – 12 Rthr warauff Er damahls lauth 
quitung N 4° empfangen 

 
 
 
3 

 

Den 29 Augusti alss die orgell ahnkommen ist hat der 
orgelmächer die Mehrrest obg.n accordts, lauth quitung N 5° 
Von die frewlein bentinck empf. ad 

 
 
9 
 

 

NB ahn dass gelt so die frewlein den orgelmächeren den 3. 
Aug. obgemelt gegeben, hat dieselbe lauth annotation N. 
6°schadt gegeben 24 St. 

Und ahn dass gelt so den 29 Aug. obgemelt dem 
orgelmächeren gegeben hat gleichfals lauth annotation N 7° 
schadt gegeben – 20 stub thut zu sammen8 

 
 
 
 
 
 
½  

 
 
 
 
 
 
4 

Den 22. Augusti hat meister gerardt Scheiven dass sullergen 
und theur zu der orgell Verdongen lauth VerZeichnus N. 8° 
vor 18 Rthr 

  

Lat. 12 ½  4 

   
Pag 5 Aussgab Rthr Stub 

1680 dem 31te Aug. hat meister gerardt Scheiven auff dass 
accord dess süllergens, von die frewlein bentinck lauth 
quitung N. 9° empfangen 

 
 
8 

 

Den 17. Septemb. hat der orgelmächer auff sein accort der 
orgell Von die frewlein lauth quitung auff den Contract 
sehent sub N 10° noch empfangen 

 
 
8 

 

Eodemhat die frewlein in beijwessen und mit gutfinde 
Nefrawe Abtissinnen , H. Bress und H. Meisters dem 

 
 
3 

 

                                                      
8 44 stuivers = ½ rijksdaalders en 4 stuivers; dus 40 stuivers is een halve rijksdaalder : 1 
rijksdaalder = 80 stuivers 
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organist vom heinssberg weil Er expresse hiehin kommen 
Vor ein recompentz berehrt 

Dem 18 Septemb. hat die frewlein gerardten Scheiven auf 
dass accordt des sullergens nachmahls gegeben 

 
4 

 

Eodem hat die frewlein theiss keimes bezahlt zweij schlösser 
auf den orgelkast, noch ein gross schloss auf die theur des 
orgelsullergens sambt die gehingerthörens und 2 knöpger auf 
die theur zu samen ad 

 
 
 
1 3/16 

 

Den 26. 7bris hat die frewlein wilm houben sein zu der orgell 
gemacht iser werck bezahlt lauth quitung N. 11° mit 

 
½  

 

Lat. 24 11/16  

   
Pag. 6 Ausgaab Rhtr Stub 

1680 am 26. Septemb. hat die frewlein auss ordre mefraw 
Abtisinnen und Capitulaen, ahn H. Meisters aussgereicht 5 
schilling9, umb den organist von Maseick weil Er expresse 
hiehin geholt worden, Umb dass Verändert Cornet Register 
zu probiren, facit alhie 

 
 
 
5/8 

 

Den 27. Septembris hat der orgelmächer mit mefraw 
Abtissin, frewlein bentinck und Canio bress völlige 
abrechnung seines empfangs von wegen dess contracts der 
orgell gehalten, Und damahls moch lauth general quitung zu 
endt dess Contracts erfindlich in allen empfangen ad -145 
Rthr war zu die frwlein bentinck beijgelagt wie zu g.r 
quitung sub N. 12° zu ersehen ist 

 
 
 
 
 
46 ¾  

 

Die mehrrerst ad – 98 ¼ Rthr hat Mefraw Abtissin 
Verschosse und beijgelagt wie auss N. 13 und folgents in 
Mefraw ausgab zu ersehen ist. 

NB beij obg. – 46 ¾ R. seindt gewessen 2 gräfliche dreij 
guldens stück, jeder der jetziger valeur 42 st. und 5 fürstliche 
jedes ad – 46 st. welche die frewlein vor absehung dieses 
gelts Vor – 5 schilling empfangen gehabt also dass dare zu 
schadt gegeben 

 
 
 
 
 
 
 
3/8 

 
 
 
 
 
 
 
4 

Lat 47 ¾  4 

Summa dero frewlein bentinck aussgaben betragt sich ad 152 3 

 
Pag 7 – Rechnung 

 
 
 

 
 
 

                                                      
9 5 schilling = 5/8 rijksdaalder = 50 stuivers. Dus 1 schilling = 10 stuivers (= ½ gulden) 
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Wass Unser hochwürdige fraw Abdissin obgemelt, auss 
denen von wegen des H. Landtdechandten brockartz sehl 
Erbgenahmen empfangenen pfenningen zu behuef der orgel 
aussgegeben 
Ausgaab Hochw. fraw Abtissin 

 
 
 
Rthr 

 
 
 
Stub 
 

Anno 1680 den 27 septembris alss der orgelmecher wie hie 
vor in der frewlein bentincks rechnung vermelt ist, völlige 
abrechnung gehalten, hat die hochwurdige fraw Verschossen 
und dem orgelmacheren lauth desse quitung sub N 13° zahlt 

 
 
 
98 ¼  

 

Den 18 Novembris hat Mefraw ahn Peter Haeck wegen dess 
sein sohn Joannis – 6 tags ahn der orgell gearbeit, geliefert -
2 Vass Rogg jedes ad -3 schilling, thut 

 
 
¾  

 

Den 8 Aprilis 1682 hab Ich Mattheijs donners nahmens 
mefraww Abtissinnen ahn Jan Jessen fraw bezahlt – 39 stub 
welche die leuth so die bälck der orgell auffgezogen, aldahn 
Verzehrt gehabt 

 

 

3/8 

 

 
 
9 

Lat. 99 3/8 9 

 
Pag 8 Aussgab 

Rthr Stub 

Der orgell gethan hat ist Ihrer(?) meister gerardts (: wie in 
Mefrawe buch fol 69 zu ersehe ist:) wegen die bälckdess 
orgell süllers und gedrähete Pilare noch gutgethan worden 

 
 
4 13/16 

 

Item damalss ist conditionirt, dass mefraw Abdissin vor 
meister gerardte Scheiven noch solle gutmache ahn H bress 
wie die abrechnung aussweiset ad - 8 11/16 Rthr welche auch 
folgents ahn Hn bress lauth mefrawen buch fol 96 seindt 
gutgemacht worde thut alhie 

8 11/16  

Item hat Mefraw Abdissinnen ahn Hn ..toren helgers, 
welcher in dem Process C brockarts Erbg advocando bedient 
gewessen bezahlt 

7 0 

NB de 28 julij 1685 hat Schulteiss fabri und Matthiae 
Donners referirt dass sein Schwager die helgers dieser – 7 
Rthr aufen Hauss limbrichr in seinem beijwesse Von mefraw 
empfange hatte, welches Er auch in seiner Rechnung 
angeschriebe hat. 

  

 
Inkomsten 272 Rijksdaalders 
Uitgaven   272 Rijksdaalders en 2 stuivers 
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Bij gelegenheid van… 
Door Cor Voorter 

Een oude, wijze man met kennis van zaken en gezond verstand vergeleek de 
Heiligdomsvaart 2014 met een prachtige koningskroon. De kroonjuwelen en parels 
waren in zijn visie juist de kleinschalige activiteiten die bij gelegenheid van een 
heiligdomsvaart worden georganiseerd, maar helaas al te vaak te weinig aandacht 
krijgen binnen een grootschalige promotiecampagne. Daarom bij deze een terugblik 
op juist deze activiteiten, o.a. georganiseerd door de Kerkbesturen van Susteren, 
Mariaveld en de Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren. De toegang was gratis en 
iedereen was van harte welkom, wat zeer zeker  heeft bijgedragen aan de 
belangstelling.  

In het Museum van de Vrouw in Echt ging op 6 juni jl. (t/m 14 september jl.) de 
expositie ‘Religie, Kunst en Cultuur van start. Een expositie die inging op de 
betekenis van de heiligdomsvaart, het ontstaan ervan en de bijbehorende 
feestelijkheden. 
De expositie schonk aandacht aan de heiligen die belangrijk zijn voor Susteren,  maar 
aan de hand van  foto- en ander beeldmateriaal en gebruiksvoorwerpen, werd 
eveneens duidelijk dat heiligen ook anno nu nog deel uitmaken van het leven van 
alledag. Denk aan straatnamen, verenigingsnamen, doopnamen, enz.. 

Vanaf 21 juni (t/m 30 september) kon een eenendertig kilometer lange fietsroute 
gevolgd worden door de gemeente Echt-Susteren in het kader van ‘Sjarabang 
Kunstroute’. Zes tijdelijke kunstwerken lieten ons op kunstzinnige wijze 
kennismaken met het thema “Wat is ons heilig?”  

Vrijdag 29 augustus was er een bijeenkomst in het atrium van het gemeentehuis in 
Echt. 
Niet alleen een bijeenkomst voor genodigden om de opening bij te wonen voor de 
expositie van kunstenaars uit de gemeente Echt-Susteren, maar ook als aftrap 
bedoeld voor de Heiligdomsvaart 2014 door burgemeester Jos Hessels en bisschop 
Wiertz. Het thema was, hoe kan het ook anders, Heiligdomsvaart. Hoewel Hessels 
in zijn toespraak zei verheugd te zijn dat de Heiligdomsvaart Susteren 2014 deze 
keer in Echt begon, moet het nu toch tot hem doorgedrongen zijn dat “het Belaofde 
Landj” zeker voor hemzelf en natuurlijk ook voor Echt in deze toch echt in Susteren 
ligt. Aansluitend ging bisschop Wiertz in op het geloof  in de hedendaagse tijd en 
gaf archeoloog Henk Stoepker een korte lezing over de betekenis van de opgravingen 
in Susteren in de negentiger jaren. Sopraan Karen van der Wal en pianist Ad Gijzels 
zorgden voor de muzikale intermezzo’s. Samen met de bisschop opende de 
burgemeester  de kunstexpositie. Met een Pontificale Eucharistieviering in de H. 
Amelbergabasiliek ging  ook de liturgische Heiligdomsvaart Susteren  2014 van 
start.  

Zaterdag 30 augustus t/m 14 zondag 14 september waren de H. Amelbergabasiliek 
en de Schatkamer in ’t Stift dagelijks geopend. Bezoekers konden de relieken, het 
Evangeliarium en andere bezienswaardigheden bezichtigen. Van de mogelijkheid 

ACTUALITEIT     
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om gebruik te maken van een stadsgids bij diverse rondleidingen in de basiliek en 
schatkamer werd dankbaar gebruik gemaakt.  

Zondag 31 augustus zorgden Vocaal Ensemble ‘Pey Vocaal’ en leerlingen van de 
Muziekschool Heinsberg(D) voor een prachtig en afwisselend concert in de basiliek 
van Susteren. Onder leiding van respectievelijk Esther Zaad en Guido Janssen 
werden werken uitgevoerd van Mozart en Mendelsohn en kwam een programma tot 
stand met religieuze muziek uit allerlei stijlperioden. De organist Arno Kerkhof 
zorgde eveneens voor een aantal prachtige intermezzo’s op het Weidtman-orgel in 
de basiliek. 

Dinsdag 2 september was de ontvangsthal van het gemeentehuis in Echt wederom 
decor en podium voor een Liederenrecital met o.a. liederen van Schubert en Barber. 
Dit initiatief werd vorm gegeven door de sopranen Karen van der Wal en Annemarie 
Vergoossen en respectievelijk Ad Gijzels en Jeanny Vergoossen zorgden voor de 
pianobegeleiding. Het concert was niet alleen van  hoog niveau, maar mocht zich 
ook nog eens verheugen op een grote belangstelling. De opgestelde stoelen bleken 
onvoldoende en dankzij hulpvaardige handen kon het aantal zitplaatsen verdubbeld 
worden.  

Op woensdag 3 en 10 september werden de eerste Willibrorduswandelingen 
gehouden.  Twee keer vertrok een groep pelgrims om 08.00 uur ’s ochtends na de 
zegen vanaf de abdij Lilbosch op pelgrimage naar de basiliek in Susteren. De 
groepen arriveerden tijdig in Susteren om deel te kunnen nemen aan de pelgrimsmis 
om 10.00 uur. Na afloop van de eucharistieviering was er een gezamenlijk ontbijt in 
’t Stift en  was er voldoende tijd om de basiliek en de schatkamer te bezoeken. Om 
12.00 uur vertrokken de wandelaars via een andere route terug naar Lilbosch.  

Maandag 8 september was er ’s avond in onze basiliek een concert dat werd verzorgd 
door Barokensemble Les Goûts Réunis. Een concert met Barok- en vroegklassiek 
repertoire, uitgevoerd op instrumenten uit die tijd of kopieën daarvan. Denk hierbij 
o.a. aan klavecimbel, traverso en viola da gamba. Het ensemble treedt op in 
wisselende samenstellingen en streeft ernaar naast bekender repertoire ook 
onbekende muzikale pareltjes te laten horen. De specifieke fans van deze muziek, 
maar zeker ook andere liefhebbers, hebben kunnen genieten van een concert dat 
zeker past in deze reeks activiteiten. 

Zeker moet de Pontificale Eucharistieviering van 31 augustus jl. die werd 
uitgezonden op de televisie niet vergeten worden. Terwijl de weergoden enkele 
kilometers verderop mensen natte voeten bezorgden, hadden ‘onze’ heiligen voor 
goed weer gezorgd in Susteren. Een prachtige uitvoering van Missa ‘Qua Vadis’ van 
Ad Voesten met een groot samengesteld koor o.l.v. Ine Janssen-Widdershoven. De 
orgelbegeleiding was in handen van Ad Gijzels en een koperensemble zorgde voor 
een muzikale meerwaarde van deze, in opdracht van de Stichting Heiligdomsvaart 
Susteren gecomponeerde mis.  
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Ook de andere Pontificale Eucharistievieringen , waaraan door  bisschoppen en 
geestelijken uit binnen- en buitenland medewerking werd verleend, mochten zich 
verheugen op grote belangstelling.  

Dagelijks werden op de doordeweekse dagen pelgrimsmissen gehouden, 
gecelebreerd door geestelijken uit diverse parochies en  waarbij koren uit de regio 
de muzikale omlijsting voor hun rekening namen. Gezien het groeiende aantal 
bezoekers naarmate de heiligdomsvaartweken vorderden, hebben deze 
eucharistievieringen veel mensen aangesproken. 

Zondag 14 september werden de liturgische  vieringen van deze Heiligdomsvaart 
2014 afgesloten met de Willibrordusvespers door de Schola Cantorum Sanctus 
Michael o.l.v. Ad Gijzels met als voorganger pastoor William van Dijck. 
De vespers, het avondgebed in de getijden van de Kerk, sluiten tekstueel aan bij het 
kerkelijk jaar. Na de roep om Gods hulp, volgen de hymnen(lofzangen), psalmen, 
het Magnificat, het Onze Vader, een lezing en voorbeden. Met een lof wordt de 
vesperdienst afgesloten.  Een honderdtal kerkgangers konden genieten van deze 
vesperdienst met een kwalitatief hoge uitvoering van de eeuwenoude Gregoriaanse 
gezangen.  

Wie bovenstaand overzicht tot zich laat doordringen, moet toegeven dat dit een 
meerwaarde geeft aan de opvoeringen van het openluchtspel Weerlicht der Eeuwen 
en de reliekenstoet. De grote bezoekersaantallen bij de afzonderlijke activiteiten 
mogen de maatstaf zijn, waaruit zeker ook de waardering voor de inzet  van al die 
vrijwilligers bij welke activiteit dan ook is af te lezen.  

De Erepenning van de Gemeente Echt-Susteren aan de Heiligdomsvaartfamilie is 
terecht uitgereikt. Eeuwenlang iets koesteren en bewaren voor de toekomst verdient 
waardering. De kerkelijke overheid verhief zeven jaar geleden de H. Amelbergakerk 
tot basiliek. De gemeentelijke overheid reikte de Erepenning uit, mede als teken van 
waardering voor al die honderden vrijwilligers in alle geledingen van de organisatie. 

Na een periode waarin lopende zaken worden afgehandeld volgt een periode van 
betrekkelijke rust. Mensen vragen zich nu al af: wat over 7 jaar als de volgende 
Heiligdomsvaart er staat aan te komen. Misschien ligt de uitdaging om juist al eerder 
invulling te geven aan het thema van dit jaar, ‘Quo vadis? – Wo haer?’, op weg naar 
2021. Misschien halverwege die zeven jaar een uitvoering geven van het 
Swentiboldoratorium van Herman Strategier. Misschien activiteiten opnemen in het 
totale programma voor kinderen en jongeren. Misschien religie, kunst en cultuur 
samenbrengen. De vlam van de Heiligdomsvaart Susteren kan op velerlei manieren 
brandend worden gehouden.   
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Awwer foto’s  
Heiligdomsvaart 1951 
Drie foto’s uit het archief van Dolf Schrijnemakers. 
Twee beelden: Willibrordus en Benedicta. Ze zijn gemaakt door Mathieu van Thoor 
met hulp van Evert Zits.  
Susteren  kende nog steeds veel open plaatsen ten gevolge van de bevrijding. Het 
gemeentebestuur had toen opdracht gegeven om deze plaatsen aan te kleden. 
 
Ten slotte nog een foto van de vier evangelisten die het elfde-eeuwse evangelieboek 
van Susteren aan de toeschouwers toonden. 
Nu, ruim een halve eeuw later, zou zoiets ondenkbaar zijn. Het evangelieboek wordt 
slechts vijftien seconden in de schatkamer belicht, wanneer iemand het wil bekijken.  
  

H. Willibrordus met Amelbergakerk 

 

AWWER FOTO’S     
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De vier evangelisten met het duizend jaar oude boek 

 

H. Benedicta 
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Programma komende twaalf maanden  

Din. 7 oktober  Lezing door Jos Hessels over De Ridderorde van het Heilig Graf 
van Jeruzalem; aanvang 19:30 uur; locatie: Vastrada. 

Din. 18 november Magisch Theater te Amby. 

Zon. 21 december Verschijnt Heemklank 4, 2014. 

20 jan. Thema-avond: “Susteren schrijft geschiedenis”;  

21 april Jaarvergadering met na de pauze muzikaal optreden van Paul van Loo.  

19 mei  Einderhof – Nederweert-Eind – middagtocht met bus. 

23 juni Thema-avond over natuur. 

15 augustus Kroedwèsjviering. 

15 september Busreis naar Steijl; eten in Belfeld. 

20 oktober Lezing “Eigenwij(n)s)”; aansluitend in kader van 45-jarig bestaan 
feestelijke afsluiting. 

 
Activiteiten Veldeke 
Lokaal en aanvang van Veldeke: 20:00 uur, Peijerhaof, Houtsjtraot 7, Pey 
15 okt.    Pater Sangers aovendj,  i.s.m. Maasketen Jan van Eijck 
19 nov.   Vastelaovend same... Historie en achtergróndj van dit volkscultureel fieës door 

Annie Schreuders-Derks 
19 dec.    Kersviering, mit dialectmès (kapel Kleuësterke-de Egthe) en diner (veur leje) 
 
Colofon 
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Weurdje van de redaksie 
Veur uch ligk weer de lèste Heemklank van ’t jaor. Weer höbbe, zoa-es geweuënlik, 
dèks get mieë en ouch natuurlik dèks get minder aangeleverd gekrege. Toch höbbe 
weer d’n Heemklank vol gekrege mit sjtökskes die aan ós heem rake.  

Geer zeet gewènd van ós det in de lèste Hemklank van ’t jaor bezunjer aandach aan 
Kers en Nuujjaor gegaeve wurt. Mer weer meinde deze kieër oos vizier èns te mótte 
richte op de vastelaovend. Dit thema is mesjiens get óngerbelich ómdet de 
vastelaovend nao de fieësdaag kump en  die vastelaovesdaag valle veurdet d’n ieëste 
Heenklank van ’t nuuje jaor oetkump. 

De kersdaag waere in gedichvórm van twieë kenj belich en naeve oos eige dialek 
höbbe weer ouch ein verhaol van ein lid in ein Zuid-Limburgs dialek en zeen d’r 
ouch gedichte oet ’t Echter Landj. 

Biedrage van de vaste sjrievers euver volkscultuur,  dialek, natuur en geschiedenis 
zeen d’r natuurlik , zoa-es ouch de vaste rubrieke weer in deze editie weer 
opgenómme. 
 
Weer wunsje uch en ós väöl laesplezeer, fijn fieësdaag, eine gooje roetsj en tót 
volgend jaor!  
 
  

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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Kersmis 
Loek Storken 

De sjtórmwèndj jeug dèks wie eine gek door de buim, 
mer de madeliefjes bleuje soms nog in ’t gazon: 
Kersmis kènse van twieë kenj bekieke. 

De luuj vraete zich sjtief, 
de groatwinkelbedrieve kooste de Biebel waal zelf gesjreve höbbe. 
Mer in ’t bejaardehoes duit me zich alle meujte 
óm van de veur sommige mesjien waal lètste Kersmis 
ouch eine werme Kersmis te make: 
Kersmis kènse van twieë kenj bekieke. 

De plestic kersbuim glimme en glittere al vanaaf oktoaber, 
zelfs Sinterklaos kènt geine Kersman mieë zeen, 
en dae Zjwarte-Piete-kal hungk mich al maonje de vot oet. 
Zelf höb ich allein mer get mit natuurlik materiaal geseerd: 
Klimop, Douglas-den en tekskes mit deeproaj roazebottele, 
En ich bèn hieël cóntent: 
Kersmis kènse van twieë kenj bekieke. 

Kersmenu’s kènne neet exclusief en duur genóg zeen,  
want me kènt ze aaftrèkke van de belastinge: 
Stroesvogelbief, antilopekleuëtjes en mieë van det sjpul. 
Kuuj zeen gek, verkes höbbe de pes in 
en de hoonder de griep. 
Allein de luuj zeen nog “normaal”, zègke ze, of dènke ze! 
Kersmis kènse van mieë kenj bekieke. 

De winkelmaedjes heuëre al zès waeke dezelfde kersleedjes 
en kooste de herdertjes waal eigehenjig wurge. 
Bie Ajax zitte gein christene in de Arena, 
mer allein nog mer dulle. 
De “Judde” sjtaon op ’t veldj 
of sjtaon gesjtief en gesjtreke d’r naeve 
mit duur kestuumkes, sjlipse en handy’s. 
Ze höbbe t’rs weer 3 verkoch en weer 2 nuje, 
dao hilse waal weer ein Kersmenu aan euver. 
Kersmis  kènse van väöl kenj bekieke. 

“Vrede” zou det Kerskiendje brènge, 
mer ’t liek waal  
of d’r nog noait zoaväöl oorlog is gewaes. 
Kersmis kènse van väöl kenj bekieke.  
  

DIALEK 
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Datum veranderd: maandag 19 januari 2015 

Thema-avond: “Oorlog, neet allein in Zöstere”. 

Deze avond wordt gehouden bij de herdenking van zeventig jaar bevrijding van 
Susteren. Wij willen tijdens deze avond niet alleen  blijven stilstaan bij de 
gruwelijkheden van met name de evacuatie en bevrijding, maar ook bij de 
jammerlijke constatering dat onze moderne wereld nog overloopt van oorlogen. 

Voor de pauze zullen enige voordrachten gegeven worden geïnspireerd op verhalen 
uit het boek van Piet en Evert Zits  Susteren schrijft geschiedenis.  Hierbij zal de 
theatergroep SAS met zang, muziek en gedichten de verhalen omlijsten. Na de pauze 
zal SAS een verteltheaterstuk voordragen. 

MIRAD, een jongen uit Bosnië. Dit verteltheaterstuk van Ad de Bont gaat over de 
veertienjarige jongen Mirad die, vanwege de oorlog, uit zijn land (Joegoslavië) is 
moeten vluchten. Van deze tekst gaf SAS in het midden van de Jaren Negentig van 
de vorige eeuw meer dan honderd voorstellingen. De media kopten destijds: 
“Toneelstuk Mirad indrukwekkend” en vervolgden met de mededeling dat het 
publiek “ademloos luisterde naar het verhaal over de vluchteling Mirad”. Want daar 
gaat deze tekst over. Over de veertienjarige jongen Mirad die, vanwege de oorlog, 
uit zijn land (Joegoslavië) is moeten vluchten. Zijn belevenissen worden in het stuk 
verteld door zijn oom en tante. Het aangrijpende stuk, dat geschikt is voor iedereen 
vanaf 12 jaar, beroert, raakt en snijdt door je ziel en tevens heeft het een voortdurende 
actualiteitswaarde, want oorlogen houden helaas nooit op. 

Entree: (gezins)leden: gratis en niet-leden € 2,50 

 
Gelaeze 
 
Museum Het Domein te Sittard  
organiseert in dit kader de tentoonstelling: And the winner is 
… Barbara, over mijnheiligen en migranten. Start Mijnjaar 
2015;  04 december 2014 – 28 juni.2015 
2015 is in Zuid Limburg uitgeroepen tot het Jaar van de 
Mijnen. Het is dan vijftig jaar geleden dat -in 1965- minister 
Den Uyl aankondigde dat de mijnen gesloten zouden 
worden. De mijnen zijn van groot belang geweest voor de 
ontwikkeling van Zuid Limburg De veranderingen die zijn 
ingezet met de komst van de mijnindustrie worden in beeld gebracht. De thema’s 
veiligheid en bescherming spelen daarbij de hoofdrol. Deze hangen nauw samen met 
het gevaarlijke beroep van mijnwerker. In Zuid Limburg leefden vele gezinnen met 
de angst dat hun vader en/of zoons iets zou overkomen tijdens het werken onder de 
grond. Uiteraard werden er in toenemende mate veiligheidsmaatregelen genomen. 
Het afsmeken van bescherming bij een vereerde heilige was eveneens een beproefde 
manier om vertrouwen te krijgen in een goede afloop. 

THEMA-AVOND  

GELAEZE     
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De lètste man de zak op helpe ! 
Loek Storken 

De Limburger is zoa in ’t geweune laeve dèks neet de fanatiekste, mer bie ei fieëske 
ouch weer dèks waal. Dao sjtuit d’r meistal bès zien menke. Dao kènt d’r euver ’t 
algemein bès waal mit de sub-top mit. Volges mich besjtuit ’t gezègde : De lètste 
man de zak op helpe” den ouch allein mer hie in Limburg. En es det neet zoa is, den 
is ’t op zien mins van Limburgse origine. 
Wie later ’t op ei fieëske wurt, wie minder “Holles” en wie mieë Plat desse heuërs. 
De Hollenjers mótte waarsjienlik op tied heives van de vrouw. De Limburgers ouch 
dèks, mer die weite ’t den meistal toch nog zoa aan te lègke detse nog get langer aan 
kènne saanjele. Limburgers zeen dus bliekbaar väöl baeter diplomate. En ouch det is 
in de praktijk al gebleke. 
En ich dènk det g’r ’t waal èns höb mitgemaak, den begint dae wedstrijd „De lètste 
man de zak ophelpe” pas ech: ”Nog eine !”   
Vreuger koos ich in dae sjport ouch mekkelik mit de bèste mit, mer esse get awwer 
wurs, merkse toch det det, net wie in de anger sjporte, neet mieë zoa lök. Doe wurs 
ouch bie det “de zak ophelpe” geweun letterlik “einen awwe zak”! 
De oplossing is den net wie bie Lance Armstrong, mieë doping pakke en dus mieë 
pintjes drènke, mer ouch dao-in kènse op ei gegaeve moment neet mieë mit de angere 
mit. Doe probeers nog waal ein tiedje “aan te haoke” of aan te klampe, mer 
oeteindelik lègkse ’t toch aaf taenge die jóng men, en lègkse toch ’t löädje en mósse 
passe ( EN PLASSE !) 
  

DIALEK 



7 
 

In ’t laeve is ’t mit väöl dènger dus bliekbaar zoa, desse ze ieës hieël langsaam lieërs, 
desse ze den einen tied hieël good kèns, en esse den meins desse alles good ónger de 
knie höbs, den löp ’t dich weer allemaol langsaam oet de handj.  
“Eine minsj mót geplaog zeen !”, zag de mam vreuger al, en waarsjienlik haw die 
die ervaring dus al eerder ouch gemaak.. 
Toch kènse ‘t es echte Limburger mer neet laote óm aaf en toe weer èns flink lang 
te blieve hange. Lekker blieve plekke dus, en dien jeske laote weije wie ‘t wènjt ! 
Det zènge ze neet veur niks ! En daobie sjtuisse den natuurlik ouch neet den hieëlen 
aovend dreuëg. 
D’n daag d’rop kumpse dich den waal zelf taenge, doe drunks zelfs geweun water 
oet de kraan en wils zelfs vreug nao bèd. Doe duis precies ’t taengeneuvergesjtèlde 
van wasse den daag teveure nog es zaligmakend höbs sjtaon te verkondige.  
Det is waarsjienlik  det wat de Hollenjers bedoele esse zègke det de Limburgers 
inconsequent zeen. Mer det zeen weer hieëlemaol neet. Want es de vrouw al ei paar 
kieër haet gezag : “Weer gaon heives !”, den zègke weer meistal : “Nae, weer blieve 
nog efkes !” En niks geuf den mieë rös es ein einmaol genómme besjloet. En den is 
d’r dus gein sjpraoke van besjloeteloosheid of inconsequentie. En in plaats van euver 
inconsequentie gaon weer ’t den nog èns laat op den aovend oetgebreid höbbe euver 
incontinentie. 
Veur de Limburger guljtj dus eigelik zó’n bietje : “Bèn consequent, mer neet altied, 
en zeker neet laat op den aovend es ’t gezellig is. Gezellige tieje zeen de sjónste tieje 
!” 
Sjtèl dich trouwes veur desse get zouws misse. Ouch dao is de Limburger laat op 
den aovend es de doad veur. Sjtèl dich veur , dao vertèlt nog eine get gans leuks en 
doe höbs det neet mitgekrege. Dae zeiver van Rutte op den tillevizie, dae moog dich 
gerös d’r langs gaon, mer es Limburger wètse det väöl “sjterre” pas laat op den 
aovend sjtraole. Dao mót ieës get “Feuerwasser” aan te pas zeen gekómme. Den 
waere dèks ónbekènde talente losgemaak. 
Ich moog de naam neet verklappe, mer bie sommige vrouwluuj waere den zelfs 
waorzègkerstalente wakker gemaak. Op ei fieëske, ich moog dus neet zègke wo en 
wie, woor ’t èns bieëstig laat gewore, en neet allein de mansluuj hawwe zich eine 
flinke op de lamp gesjöt, mer ouch de vrouwluuj wore ein klein bietje euver ’t 
sjtreepke gegange. Det kan zoa waal èns lökke. Mer nao hieël get gesaanjel woor 
den toch einen taxi besjtèld, en dao zoot me op te wachte. Ein van de vrouwluuj zoot 
bie de veurraam nao boete te kieke of daen taxi nog neet koom, mer ’t haw neet in 
de gate det de rolloeke boete neergelaote wore. 
In ein “helder” moment zoog ‘t ’t geflakker van ein kaes in ’t glaas van de vinster 
aan veur de langverwachte taxi. “Dao kump d’r”, reep ‘t. En of den duvel d’r mit 
sjpeelde, wie ze aan de veurdeur sjtónge, koom daen taxi net de sjtraot in dreije. 
Vrouwluuj zeen dus toch neet te misse ! 
Mer dit woor dus eigelik waal mieë ein sjtaaltje van “de lètste vrouw de zak op 
helpe”. 
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Alle begin is mekkelik, ………mer den……… 
Loek Storken 

Veur desse ’t good en waal in de gate höbs, kumpse zónger zaklamp en op henj en 
veut door ’t gaetje wie ein mót op ’t leech aan, en den bèsse gebaore. 
En den zitse mit de gebakke paere. Dao höbse vanteveure ech neet óm gevraog. 
Trouwes, dao kènne ze dich vanteveure ouch neet óm vraoge. De pap en de mam 
höbbe hieël effe neet tegooi naogedach, en toen woor, wie me det zoa sjoan zaet op 
zien Hollands, “’t euvel geschiedt”. Neet veur niks zènge ze in Kölle : “Die Mamma 
kriegt schon wieder e Kind”. Det is zoa gepiep, esse neet oetkiks, ei fluitje van eine 
cent. Mien mam, die zag vreuger ummer es ’t euver kènjer ging : “Die hawse gawwer 
es de hónderddoezend !“ 
Of mesjien hawwe de pap en de mam d’r jus waal euver naogedach, mer veur dich 
maakde det toen nog neet väöl oet, want inèns woorse d’r, mit of zónger vrieje wil. 
En doe woors nog neet good en waal “boete op de frisje lóch”, of doe has dae luier 
al weer volgeduujd. Dao begós de ieëlenj al. En geer zeet ’t al : de meiste rotzooi 
maakse zelf. 
Doe kèns dich dao mit de “aw luuj” waal get euver gaon sjtechele, sjtraeve en 
vreigele, ofse det noe zelf gewild höbs, mer  al hieël gaw merkse zelf ouch desse mer 
eine kieër jóngk bès.  
Doe zuus : VRIEJE, WILLE VRIEJE en ouch VRIEJE WIL is allemaol mer hieël 
betrèkkelik. Zónger desse d’r óm gevraog höbs, wurse “in de waereld gesjöp”. 
Hawwe ze det trouwes neet gedaon, den hawse d’r dus ouch gein neut aan gehad, 
dus ’t is allemaol load óm awd iezer. Noe se d’r toch bès, zit d’r dus niks anges op 
den óm van die “reis” toch mer ei bietje ein fieës te make. En neet aaf en toe èns, 
mer regelmaotig.  
Konstant aan ein sjtök liek mich mer veur hieël weinige weggelag, mer doe kèns ’t 
probere. Laot dich veural neet taengehawte. 
Die ieëste jaore duutse mich toch hieël get van die luiers of pempers vol. Meistal 
door de mam, en in ’t ergste geval van noad mesjien ouch waal èns door de pap es ’t 
persee neet anges geit, wurse toch nog waal oet die rotzooi gehaold.  
Mer taenge den tied desse de vies klusjes zelf mós gaon opknappe, den begint ’t 
gesodemieter ieës richtig. Den beginne de meiste ouch pas te klage, detse dao zelf 
neet óm gevraog höbbe. Vanteveure is meistal nog niks loos, den proeme ze ’t nog 
waal en vènje ze ’t nog bès te harde, zoalang de pap en de mam hun in de watte lègke 
en hun de vot naodrage. Want zoa is ‘t, es ich óm mich haer kiek, toch in de meiste 
gevalle. En noe zègk mer neet det det bie uch neet zoa is ! D’r wurt al genóg gelaoge 
!  
’t Liek d’r dus toch waal ei bietje op, det väöl luuj pas beginne te klage esse ’t zelf 
oet de klaw höbbe laote loupe en zich in de nèste gewirk höbbe. ’t Liek d’r zelfs op 
det det de luuj eige is ! Ich kèn t’rs zelfs, die zeen dao verrekdes good in, en die vènje 
ummer waal weer nuuj óngelökskes óm zich in te kènne sjtorte. Die höbbe dao ein 
richtig näëske veur.   
D’r zeen luuj, die zeuke ’t gelök, en d’r zeen luuj dao liek ’t bie of ze ummer weer ’t 
óngelök zeuke. Mer ja, eder haet zienen eige vrieë wil en is zien eige baas! Hoewaal 
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ze det lètste toch ouch al weer neet al te letterlik mós opvattte, want esse getrouwd 
bès, is det waal èns anges. Dit lètste heuër ich friedes ummer van die men : fieftig 
jaor getrouwd en al fieftig jaor oorlog. Mer zaet eine : “Doe mós waal zörge desse 
de winnaar blifs !” Mer ouch wènne is mer hieël betrèkkelik, en einen oorlog wènne 
al hieëlemaol. 
Zoa is ’t laeve eigelik “ein groate reis”. En op die groate reis is ’t net wie mit 
vakanties. De ein vilt mit, en de anger vilt zjwaor taenge. Tösjedoor krisse hie en 
dao ouch nog waal èns ein óngelökske of ei blötsjke, es ’t teminste geine ramp is. 
Want ouch die gebeure elken daag. 
En dao mósse mit dien fitske tösjedoor probere te crosse. En det vilt neet mit, det 
zuusse waal bie die erm fitsrenners allewiele. Esse geine platte kriege of eine 
sjtuurbreuk, zeen ze de pille vergaete. En den kènse ouch neet “fatsoenlik” fitse. Eine 
renner zónger pille, det is zoaget wie ein vrouw die de bóks neet aan haet. Zoa kènse 
toch gein hoeshawwe rech hawte. Die fitsrenners höbbe trouwes, wie ze zelf zègke, 
dit jaor den Tour gereje zónger epo. Die höbbe waal get gepak, mer det hèt noe anges 
! 
’t Laeve is dus waal dèks meuilik, mer dao zeen waal prachtige leedjes euver te make 
en ouch sjoan verhäölkes euver te sjrieve. En es alles mer geweun volges ’t beukske 
verleep, den woor d’r ouch geine reet aan. Es èns get mislöp, den mósse det dus mer 
opvatte es :’t zawt in de pap. 
Zoa wurt ouch waal èns geknoterd det de kènjer in dees zjwaor tieje gein toekoms 
höbbe. Doe mós den mer bedènke, det es dien mam en diene pap dich vreuger neet 
mit of zónger väöl bezeij ineingeknutseld hawwe, des doe den in det geval ouch gein 
toekoms haws gehad, gein gooi én gein sjlechte. En ich vermoed toch desse dao niks 
aan has gevónje. 
En elken daag sjient de zón opnuuj, en ouch door “klein vinsterkes”. En dèks sjient 
ze zelfs door klein vinsterkes  noe net ’t allersjónste. En doe mós natuurlik ouch neet 
ummer in de sjeem blieve zitte. Nemes hilt dich taenge óm dich in ’t zunke te zètte, 
allein duisse det taengehawte mesjien zelf waal. Doe mós mer ummer dènke : Eine 
pessimis is eine optimis, dae sjlech geïnformeerd is ! 
’s Aoves bie “De wereld lult door” bie Pauw en Witteman höbse jaore  kènne zeen 
desse de man waal ei (klein) hawf miljoen kèns verdene mit get oet diene nak te lulle, 
dus de meugelikhede in deze waereld zeen toch bliekbaar waal ónbeperk. Allein esse 
neet constant oet diene nak kèns en wils lulle, den wurt ’t ei sjtök lestiger. Mer doe 
zós thoes mer ein of eine höbbe zitte, die (of dae) constant oet häöre (of ziene) nak 
lult, den bèsse nog väöl erger in den aap gelogeerd. Bèn dus mer bliej esse ein (of 
eine) hóbs die (dae) ouch aaf en toe èns ein tiedje de moel hilt. Ouch det is get waerd, 
mesjien gein hawf miljoen, mer toch !  
Ich wènsj uch dus allemaol väöl sukses mit uch „reis“ ! Maak d’r get van ! ’t Leuënt 
! En de bèste helpende handj zit meistal aan ’t oetènj van dienen eige erm. 
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Veer op ein rie…. 
Jos Douven 

 
 

Wie-o-wie 
zeen toch die veer, zoa same op ein rie ? 

Wie-o-wie 
is den dae eine, plus die anger drie ?  

Wie-o-wie 
sjtaon dao zoa sjtilkes, zie aan zie ? 

Wie-o-wie 
kieke frisj en monter en zoa blie? 

Wie-o-wie 
höbbe weer noew veur ós hie? 

Wie-o-wie ? 
Noew, ’t zeen de graasboer mit Jupke en 
Truuke, en Berpke heuërt d’r oug nog bie. 
 
 
 
 
Dees prachtige köpkes kènt geer bewónjere 
in de hoeskamer van ieëssalon  “de 
Graasboer” aan de aw Mert in ós eige 
Zöstere en zeen gemaak door de artistieke 
henj van nemes minder es Evert Zits. 
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Vastelaovesleid 
Annie Schreuders-Derks 

Teike haw ’t gans gevónje  
Man! Hae haw de vogel aaf! 
Geine moogde ’t nog weite 
Hae heel ziene móndj gans sjtil en braaf 

Ein gans jaor haw hae mótte sjpare 
Alles haw hae zich óntzag 
Jedere sjlókcent haw hae ummer  
Sjtilkes aan de kantj gelag 

Zien vrundjes vónje hem eine häöle  
Hae deilde noajt karmelle róndj 
Zie sjtoke Teike nao de ouge 
Mit volle chocolade móndj 

Och… dach hae geer moos èns weite 
Aet uch die klitsjreme mer op 
Ich laot uch nog ein puupke ruuke 
Den sjtaon ich veuraan aan kop 

Jedere aovend veur ’t sjlaope 
Tèlde hae zien groate sjat 
Mer noe ging ’t den gebeure 
Hae haw gedöldj genóg gehad 

Deze mörge aan de koffie 
Loos de pap in de gezèt 
Det ein dikke tróm te koup woor 
Hae haw al waeke opgelèt 

Mit de pap is Tei gaon kieke 
En hae woor medein verkoch 
Zónger pien haw hae zien sjpaargeldj 
Oet de awwe zök getrog 

De mam haolde van de zölder 
Opa ziene sjluppejas 
En zien patsj van bie de sjötte 
Loog toch vergaete in de kas 

Bekans woor ’t vastelaovend 
Daag en oer wórte getèld 
Nog mer ein paar nechskes sjlaope  
Den wórt de optoch opgesjtèld 
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Wie de groate daag den dao woor 
Sjtapde Teike róm bom bóm 
Nómmer ein veuraan den optoch 
Sjloog zien eige dikke tróm 

Gans ’t dörp sjtóng dao te gape  
Wat maak det menke ein behei 
Langs de waeg de mam die kaekde 
“Det is miene eige Tei!!” 

Al zien vrundjes in kostuumkes 
Lepe ouch waal sjoan te kiek  
Mer mit de dikke tróm van Teike  
Woor det gaar gein vergeliek 

In paradepas ging Teike 
Veur de prinsewage door 
Alle luuj applaudisseerde 
‘t Menke leep wie aan ein sjnoor 

“Laot det kaelke dao mer sjuuve”  
Reep de pap, dae veulde zich! 
Hae sjtóng  baove op de wage 
“Kiek, det is de jóng van mich” 

De jury haw ’t gaar neet lestig 
Wie de optoch woor gedaon 
Is de ieëste pries veur einzelgengers 
In eine waeg nao Tei gegaon 

“Noe,” dach Tei, “gaon ich det viere 
Ich gaon café in en oet 
Dao laot ich mien medalies kieke  
Sjtaek al mien vrunj de ouge oet” 

Mer det ging dao efkes anges, 
“Hei Menke bös doe neet good sjnik! 
Maak dich mit die tróm nao boete 
Die is hie bènne väöls te dik!” 

Hae zoot oere op ’t sjtuupke  
Geine zoog hem noe nog sjtaon 
Bäökend is hae mit zien tróm toen 
Sjtil op heives aan gegaon…… 
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Vastelaovend in Illikhoven – Vissersweert 
Annie Schreuders-Derks 

Kinderen in Limburg groeien op met Carnaval. Zij vinden 
carnaval vieren heel gewoon. Het is iets “eigens” voor 
Limburg. Mensen vieren feest in hun eigen woon- of 
geboorteplaats. Ze spreken ook hun eigen dialect. Dat geeft 
nog meer het gevoel dat je bij elkaar hoort. Carnaval is aan 
regels gebonden maar om dat “eigene” te accentueren ontwikkelde wel elke stad of 
dorp in Limburg door de jaren heen haar plaatselijk kenmerkende 
“Vastelaovestradities”.  
Dit verhaal zou model kunnen staan voor elke kleine dorpsgemeenschap in onze 
provincie. Ware het niet dat “CV de Peerlinke” in de gemeente Susteren wel héél 
bijzonder is. Enerzijds natuurlijk omdat zij reeds meer dan 44 jaar het gezicht bepaalt 
van de Illikhovense en Vissersweertse vastelaovend. Anderzijds omdat het hier gaat 
om de carnavalsvereniging van de kleinste kern in Limburg.  
In 1957 werden door een harde kern van enkele mannen de eerste stappen gezet om 
een carnavalsvereniging op te richten. In 1958 werd de oprichting een feit. Net zoals 
vrijwel ieder dorp een roep- of bijnaam had voor de bewoners, zo werden de mensen 
van Illikhoven en Visserweert altijd “Peerlinke” genoemd. Waarom is niet duidelijk. 
Maar een naam voor de vereniging was zo gauw bedacht. 
Puissant detail: er werd gestart met een raad van zes! In de jaren daarna groeide dat 
geleidelijk uit tot een voltallige raad van elf. Een prins had de vereniging in de eerste 
jaren nog niet. De “Vastaloavestempel” was in die tijd café Ariaans, het enige café 
in deze kleine gemeenschap. De revues die hier nog steeds jaarlijks worden 
opgevoerd, zijn steeds een onderwerp van gesprek bij alle inwoners. 
Na het sluiten van het plaatselijk café brak er een moeilijke periode aan. Want wat 
moet een carnavalsvereniging beginnen zonder café of zaal?  
Voor een aantal activiteiten werd uitgeweken naar het gemeenschapshuis in Buchten. 
Tijdens de carnavalsdagen werd de garage van de toenmalige voorzitter en vorst 
ontruimd, waar na de optocht vaak tot in de kleine uurtjes werd doorgezakt!! 
Bij het 22-jarige bestaan, in het seizoen ‘79-80', werd de eerste prins uitgeroepen: 
Math Revenich: Prins Math I. Dat er ieder jaar een nieuwe heerser gevonden werd 
in deze gemeenschap van slechts 140 inwoners mag een prestatie op zich genoemd 
worden. 
In 1982 kreeg Illikhoven een eigen gemeenschapshuis. Daardoor konden de 
activiteiten behoorlijk uitgebreid worden. Met o.a. een eigen receptie, awd- 
wieverbal en niet te vergeten het pyamabal op carnavalsdinsdag.  
Uiteraard hebben de Peerlinke ook een optocht. Een prinsenwagen, wat groepen en 
einzelgangers. Publiek blijft er dus niet veel over, maar de sjpas is er niet minder om. 
Een traditie in Illikhoven is het “Sjpekzènge” op carnavalsmaandag. De basisschool-
kinderen gaan dan al zingend langs de deuren en halen ingrediënten ( meel, suiker, 
eieren, melk en boter) op om pannenkoek te bakken. De allerkleinsten halen met een 
“bujelke” geld op dat daarna onder de kinderen wordt verdeeld.  
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In het gemeenschapshuis wordt door de moeders pannenkoek gebakken. Was dit 
vroeger een privilege voor de kinderen, de laatste jaren gaan ouders en leden van de 
Peerlinke mee. Op verschillende plaatsen wordt een borrel gedronken met als gevolg 
dat op den duur de volwassenen nog harder zingen dan de kinderen! 
Op het embleem zijn de typische kenmerken van Illikhoven - Visserweert te 
herkennen. Centraal staat het kerkje, dat als centrum van het dorp ligt tussen de 
kronkelende Maas en het rechte Julianakanaal. Uiteraard ontbreken de Peerlinke niet 
op het embleem. 

kinderliedjes uit Illikhoven : 

Vastelaovend dae kump aan 
Laot de maedjes vreug opstjaon 
Ze kieke hiej, ze kieke dao 
Ze kieke róndj en óm 
Moder zèt het mötsjke rech 
Jan zal kómme sjpele 
Kump ter dezen aovend neet 
Den kump ter de ganse vastelaovend neet 
Fikke fakkerei, fikke fakkerei 
Gaef ós ein centje den gaon weer veurbei 

 

En es ‘t vastelaovend is den rieje weer noa Bonn 
Hónderd eiere op eine daag 
Laeverwoosjte sop 
Dao hawte weer ós neet aan op 
Laot ós wiejer gaon tot aan de bekkershuuskes 
Dao piepe alle muuskes 
Roepespoep roepespoep dao kump alweer eine pfenning oet.  
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Vastenavond 
Wil Schulpen 

Met de vastentijd wordt aangegeven de periode van Aswoensdag tot Pasen. Dat is 
een periode van zesenveertig dagen en omdat op de zes zondagen niet gevast hoeft 
te worden, telt de vastentijd veertig dagen..  
In het evangeliarium van Susteren, duizend jaar oud, staat ook een lijst van dagen 
die op de een of andere manier bijzonder waren, zoals de feestdagen van  heiligen. 
Veel dagen waren echter aangegeven met feria 2, 3 enz.. We vinden daar ook een 
veertigdagen-periode voor Pasen. De periode liep van de zesde zondag voor Pasen 
tot in- of exclusief paaszaterdag. Later zijn de zondagen kennelijk vastenvrij 
verklaard . 
Vastenavond ofwel vastelaovend, is de korte periode voor de vastentijd met 
waarschijnlijk steeds de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Het is 
ongetwijfeld een Christelijk feest, zeker wat de naamgeving betreft. 
Om het feest te verklaren heeft men allerlei hypothesen opgesteld van Germanen, 
via Romeinen naar Mesopotamiërs. Maar er is nog geen verklaring geformuleerd, 
die ons naar een van de hypothesen leidt. Zolang we niet meer weten van het ontstaan 
van vastenavond en de tradities welke  in die beginperiode gebruikelijk waren, 
kunnen we veel verklaringen geven om het ontstaan en de tradities te verklaren.  
Kende het oorspronkelijke vastenavond wel verkleedpartijen en waren er 
wisselingen van machtsposities, zoals de slaaf werd meester en de meester slaaf, de 
koning werd onderdaan en de onderdaan koning?? 
Voor zover als we kunnen oordelen, mogen we stellen dat het  vastelaovendgebeure  
gekoppeld is aan de vastentijd binnen de Rooms Katholieke Kerk. De feesttijd dient 
dan verklaard te  worden aan de hand van de gevolgen van de vastentijd.  
Is deze vastentijd zo in de kerkelijke kalender opgenomen dat de mensen er het 
minste van merken en zelfs een beetje mee gediend zijn?  Immers het is de periode 
dat de winter ten einde loopt en de lente een begin maakt. In die periode lopen de 
temperaturen op en is het bewaren van eten van het voorgaande jaar moeilijker 
geworden. En het is ook de periode dat nieuw leven opbloeit en dat langzaam nieuwe 
voedselbronnen vrijkomen.  
Wellicht dat in deze periode het dieptepunt van de voedselvoorraad ligt en is het 
opleggen van een vastentijd bijna een natuurverschijnsel. 
Maar men kan zich ook voorstellen dat de voedselvoorraden, die er nog zijn, 
opgemaakt moeten worden om bederf te voorkomen. Wat is dan logischer om een 
aantal dagen vóór het begin van de vasten, met de daarop volgende periode van 
nieuwe voedselbronnen,  om dan die voorraden – als er nog voorradig zijn, want het 
kunnen ook slechte tijden geweest zijn – dan in een tijd van feesten op te maken, 
zeker die voorraden welke gevoelig zijn voor oplopende temperaturen.  
De vastelaovend is zo min of meer een eetfeest om de resten van voedsel te 
verorberen die anders dreigen te bederven en dat ook nog in een geloofstraditie 
gegoten, maar eigenlijk horend bij de jaarlijkse kringloop van gebeurtenissen. 

Dat aan een dergelijke feestelijk gebeuren allerlei andere tradities gekoppeld worden 
is vanzelfsprekend te noemen.  

HISTORIE 
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In het Duits is onze avond een nacht geworden en wordt Vastenavond Fastnacht. 
Vastenavond wordt  al rond 1200 aangetroffen. Volgens een bron1 zou het 
middeleeuwse vastenavond zes dagen2 geduurd hebben en was het in de kerkelijke 
kalender opgenomen. Het feest was streng gereglementeerd. Het was echter ook puur 
economisch noodzakelijk, namelijk voorraden die de komende zes weken niet 
geconsumeerd konden worden (vlees, eieren, reuzel, enz.)  zouden bederven en 
moesten dus geconsumeerd worden.. 
In de dertiende eeuw werden er steeds meer sociale gebeurtenissen aan toegevoegd 
zoals spelletjes, dans en andere vermakelijkheden, waarbij vermomming, een oude 
menselijke behoefte, in de vijftiende eeuw opkwam bij dit feest. Spelletjes waren 
bijvoorbeeld een ploeg of een blok, boom voorttrekken. 

Het begrip Fastelovend  wordt al in 1341 in Keulen aangetroffen. De Keulse raad 
besluit dan geen subsidie te geven aan een groep mensen In 1425 verschijnt de 
Keulse boer voor het eerst in de optocht. Een halve eeuw later verbiedt de Keulse 
raad het dragen van maskers. En  een eeuw later verschijnt de Keulse Jonkvrouwe.  

Vastenavond kent dus reeds in de Middeleeuwen  de basiselementen zoals die nu 
nog deels aanwezig zijn, maar uiteraard aangepast aan deze tijd: verkleden en 
vermommen, optochten, overdracht van bestuur en diverse bijzondere karakters. 

Carnaval, een vreemd woord3 
In onze streken zijn inmiddels vele woorden uit vreemde talen ingeslopen en dan 
bedoelen we niet het Nederlands of het Duits, maar vooral het Frans en Engels. In 
vroeger eeuwen had de bovenlaag veelal als voertaal het Frans en in de vroeg 
moderne tijd, zo tussen 1500 en 1800, werden begrippen uit het Frans in onze 
dialecten opgenomen. Voorbeelden bij het eten zijn  tas (kop)  en versjèt (vork). 
Naast  vette dinsdag wordt het begrip vastenavond in het Frans ook vertaald met 
carnaval, een woord dat het Frans weer geleend heeft uit het Italiaans. 
In de etymologie is men er vrij zeker van dat het Italiaans/ Middeleeuws Latijn  carne  
levare  betekent vlees af- of ontnemen4. Dit gaat terug op het feit dat men in de 
vastentijd geen vlees mag eten. 
Men kan zich afvragen waarom de 
verenigingen, die activiteiten van de 
vastenavond naar zich toetrokken en 
die andere activiteiten ging organiseren 
zich carnavals vereniging zijn gaan 
noemen en niet Vastelaoves Vereniging 
dus VV in plaats van CV. Dat men zich 
boven het gewone volk verheven voelt 
of met een vreemd woord indruk wilde 
maken, mag toch niet waar zijn. 

                                                      
1 http://www.mittelalterforum.com/index.php?page=Thread&threadID=2805 
2 Altweiberfastnacht tot Aswoensdag 
3 http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/carnaval 
4 http://www.cnrtl.fr/etymologie/carnaval 

http://www.mittelalterforum.com/index.php?page=Thread&threadID=2805
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/carnaval
http://www.cnrtl.fr/etymologie/carnaval
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Vastelaovend 1949 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boven: 
Buurt Awd Zöstere: 
wederopbouw. Kennelijk was men 
niet geheel tevreden want de 
afhandeling werd gesymboliseerd 
met een slak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links: buurt Kerkstraat 
            met een orgel. 
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Vastenavond rond 1700 in Susteren 
De oudste sporen van het vastenavondfeest komen we tegen in de oude archieven 
van de broederschap van de oude schutten, St. Sebastianus. Niet dat we in die oude 
papieren een uitvoerige beschrijving van het feest vinden, maar wel vinden we 
vermeldingen in de jaarrekeningen. De  oude schutten waren namelijk gewend om 
gedurende drie dagen de bloemetjes buiten te zetten. En er werd nogal wat drank en 
eten geserveerd in de schuttenkamer. En ook toen was dat niet gratis en moest men 
diep in de buidel grijpen om al dat lekkers te betalen. En omdat die betalingen 
verantwoord moest worden in de jaarrekeningen, kunnen wij een glimp opvangen 
van enkele tradities van de  oude schutten eind zeventiende eeuw en in de loop van 
de achttiende eeuw. 

De drie dagen met een traditie van de vastenavond waren niet zoals nu de drie dolle 
dagen van zondag, maandag en dinsdag, maar waren de maandag, dinsdag en 
woensdag. Wij vonden de volgende periodes voor de maandag, dinsdag en 
woensdag:  
1694: 22, 23 en 24 februari 
1709: 11,12 en 13 februari 
1720: 12,13 en 14 februari 
1734: 8,9 en 10 maart 
1761: 2,3 en 4 februari. 

Volgens Cor Mostard die de archieven van de Sebastianen doorgeploeterd heeft  en 
een feestgids geschreven heeft5, hadden de drie dagen ook een eigen naam namelijk: 
Roselemontag, Letzten Vastenavond en Astag. 

Roselemontag (vastelaovesmaondig) 
Dit doet natuurlijk denken aan der Rosenmontagszug  uit Keulen. Men ziet in het 
begrip rosen  ‘t Keulse rasen in de betekenis van  dollen, uitgelaten zijn.   
Een andere verklaring is dat de zondag voor de vasten sinds de elfde eeuw  
Rosenzondag genoemd wordt. In 1830 zou de naam opduiken in Keulen. 
Toch menen wij aan de hand van de spelling rosele zoals die door Cor Mostard voor 
ons gevonden is, dat het mogelijk een andere betekenis heeft. In het oud-Nederlands 
uit de dertiende tot zestiende eeuw is het begrip rosel bekend, bij ons beter bekend 
als reuzel. Het heeft dan de betekenis van vet6. De herkomst hiervan zou zijn dat voor 
de vasten al het vet opgemaakt moest worden, anders zou het bederven.. Zo vinden 
we ook dat de dinsdag vette dinsdag wordt genoemd7. In het Frans8 wordt 
vastenavond nu nog steeds  Mardi gras  ofwel vette dinsdag  genoemd. 
Het eten van veel vet met die dagen heeft geleid tot benamingen als Rosenzondag, 
Rozenmaandag en vette dinsdag. Een juistere naam blijft roselemaonjig. 

Op deze roselemaandag was er de traditie bij de broederschap van oude schutten om 
zich te goed te doen aan “knackkoeken’, waarbij wij denken aan knapkoeken. 
                                                      
5 C. Mostard, 500 jaar, schutterij Sint Sebastianus Susteren, 1960 
6 Vet van de ingewanden van varkens. 
7 http://nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval 
8 http://translate.google.nl/#nl/fr/vastenavond; Kramers woordenboek 25e druk, 1961. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval
http://translate.google.nl/#nl/fr/vastenavond
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Vastelaovend 1949 

Voetbalclub Suestra 

 
Pingpong club in bedrijfswagen Derks 
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De knapkoek is een koek afkomstig uit de Maasvallei.  Hij is volgens traditioneel 
recept bekend uit bakkerijen te Maaseik. Het is een platte, ronde koek met een ietwat 
kruimelige structuur, typerend zijn de ruwe suikerkorrels die bovenop mee 
ingebakken worden. De koek werd ooit ontwikkeld als een soort scheepsbeschuit. In 
de tijd dat Maaseik nog een haven was, kochten schippers de knapkoek voor aan 
boord. Hij kon lang bewaard worden omdat hij niet uitdroogt. Pas eind achttiende 
eeuw was een bakker in Susteren, die nog hogere kwaliteit wist te behalen dan in 
Maaseik: Anna Meuwissen. 

Een bijzondere activiteit die dag was dat de schuttenmeesters het kruid en het lood 
dat ongetwijfeld op een veilige plek opgeborgen was, moesten controleren. 
Waarschijnlijk moest men dan controleren of er nog voldoende was en of het kruid 
en lood nog goed was. Dit moest dan bij de magistraat van Susteren worden gemeld. 

De drank die gangbaar was, was bier. Koffie, thee en fris waren nog onbekend. Voor 
het gewone volk was bier in de middeleeuwen de gebruikelijke drank. Het was 
veiliger dan water, omdat het water in de steden vaak vervuild was, terwijl bier bij 
de bereiding gekookt en gefilterd werd. Bovendien was bier voedzaam: het bevatte 
graan en de gist was rijk aan vitamine B en andere nodige stoffen. De bierconsumptie 
was in de middeleeuwen dan ook zeer hoog: men dronk zo'n 300 liter bier per 
persoon per jaar. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het bier vrij weinig alcohol 
bevatte. Op roselemaandag werd één aam ofwel honderdvijftig liter bier op de 
schuttenkamer geschonken.  

Letzten Vastelaovend (vastelaovesdaensdig) 
De naam  laatste duidt er dus op dat er meerdere vastenavond-dagen waren. 
Minimaal twee, maar mogelijk is ook dat men drie eeuwen geleden ook drie dagen 
vastenavond  vierde en men het zich goed liet gaan met eten en drinken. 

Op deze dinsdag ging de broederschap “twee ringen9” halen in Maaseik. Een 
volgende keer haalde men de ringen in Sittard. We vonden dat men hiermee 
bedoelde dat er voldoende moest zijn  voor de gang van twee maal. (twee keer eten) 
De koeken werden niet uit de gewone gelden betaald, alleen het halen ervan. Wat ze 
kostten, blijft onduidelijk. Betaald werden deze uit de boetes die in de loop van het 
jaar verzameld waren. 
Tijdens het eten werden ook driehonderd liter bier door de oude schutten verorberd.  

Astag  (asjgoonsdig) 
Aswoensdag is in de katholieke traditie de eerste dag van de veertig dagen durende 
Vastentijd, die loopt tot Pasen. Vanaf Aswoensdag tot  Pasen zijn er veertig 
vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend. In de vroege 
middeleeuwen werd het opleggen van as bij de mannen over het gehele hoofd en bij 
de vrouwen over het voorhoofd gestrooid als start van de boetetijd. Dit ritueel was 

                                                      
9 http://www.bakkerijmuseum.nl/kalwiblo/index.php?t=4&h=84&s=410: 
In Limburg was het zogenaamde ‘ringzingen' decennia lang onlosmakelijk verbonden met 
Oudejaarsdag. Kinderen trokken zingend rond om ringen (een soort krakelingen) te verzamelen. Deze 
ringen werden ook in de herbergen geserveerd bij een borreltje. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koek_(gebak)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bakkerij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maaseik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheepsbeschuit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vitamine_B
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholicisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paaszaterdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paasfeest
http://www.bakkerijmuseum.nl/kalwiblo/index.php?t=4&h=84&s=410
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alleen bedoeld voor zondaars die officieel tot boete werden veroordeeld. Later werd 
dit een algemeen gebruik omdat men er van uit ging, dat iedereen tegen God of zijn 
medemensen gezondigd had. Iedereen krijgt sindsdien een kruis van as op zijn 
voorhoofd. 
De derde dag, ‘Asstag’ zien we dat meestal 1 ½ of 2 aam bier ter beschikking is. In 
de rekeningen vinden we ook diverse keren, dat de boeten in dat jaar niet genoeg 
waren of dat de koning te kort had. Bij Mostard lezen we dat de koning op 
aswoensdag de haringen met kaas en witbrood moest betalen. Hij kreeg hiervoor alle 
boetegelden die de Bastianussen in de loop van het jaar aan hun medebroeders 
hadden opgelegd. Het was kennelijk al in 1695 de gewoonte dat, wanneer de 
boetegelden niet toereikend waren, dat dan de schuttenmeesters het tekort bijlegden. 
 
Deze drie dagen dronken de schutten , samen met de door hen uitgenodigde  
magistraat, schepenen, burgemeesters en raadsverwanten, ongeveer 750 liter bier, 
ruim 20 liter per man, gemiddeld. Het bier was toen de normale drank; koffie en thee 
kende men niet. Het bier bevatte echter beduidend minder alcohol dan heden ten 
dage.  

Andere verenigingen en personen 
Over andere verenigingen zoals de broederschap St. Nicolaas en  de 
jonggezellenschutterij en wellicht nog andere is niets bekend in relatie met het 
vastelaovesgebeure. Maar het mag duidelijk zijn dat ook deze groepen mensen 
voorafgaand aan de veertig-dagen-tijd waarin het vasten centraal staat, nog even de 
bloemetjes hebben buiten gezet.  
Met name de jonggezellenschutterij waartoe vrijwel alle jonge mannen behoorden, 
zullen in die dagen geprofiteerd hebben van de geboden mogelijkheden. Zij zullen 
uiteraard andere tradities hebben gehad dan de oude schutten, aangezien hun 
inkomsten op een geheel ander niveau lagen. Wellicht zal men herbergen of 
soortgelijke gelegenheden bezocht hebben. Ook zal er bij de jongeren een soort 
straatgebeuren zijn geweest. Echter de bronnen in Susteren zwijgen hierover of 
wellicht beter gezegd, er is nauwelijks enige overlevering wat betreft het gebeuren 
in Susteren aangezien het stadsarchief zeer beperkt is.  

Vastenavond tussen 1850 en 1945 
In een boekje feesten, zeden en gebruiken  uit 1877 wordt eveneens aan de 
vastelaovend aandacht geschonken en wel zoals de schrijver deze tegenkwam10. Hij 
geeft aan de hand van verhalen een beeld van de vastenavond in de tweede helft van 
de negentiende eeuw. 
Kenmerkend voor het vastenavondfeest noemt hij vermommingen en smulpartijen. 
Het begrip vette lijkt in zijn dagen een woord dat nogal veelvuldig gebruikt werd. 
De donderdag voor vastenavond werd vette donderdag genoemd.  
  

                                                      
10  H. Welters, Feesten, zeden, gebruiken en spreekwoorden in Limburg, 1877. Hij was priester en 
werd in 1839 in Echt geboren. 
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Vastenavond duurde drie dagen: 
 Zondag: Vette zondag of grote vastenavond 
 Maandag: Kleine vastenavond 
 Dinsdag: Laatste vastenavond. 

Kinderen en armen gaan met de vastenavond dagen  langs de deur om ook een 
smulpartij te mogen hebben. Dan zongen ze een vastenavondlied, waarbij ze 
begeleid werden door rommel- of foekepot. 

De rommel- of foekepot 
Dit is een aarden pot half vol water, 
waarover een varkensblaas is 
gespannen.  
In het midden is een rietstokje 
bevestigd, dat door de duim en twee 
nat gemaakte vingers ofwel door de 
hele hand wordt gewreven.  Het 
veroorzaakt dan een rommelend 
geluid. 

 
De zangers ontvingen dan geld, spek of 
eieren. Bij de smulpartij waren er ook 
wafels en poffertjes. 
 
Een gebruikelijke afloop van gebeurtenissen wordt als volgt beschreven: 
Een jongeman (boerenzoon of knecht) begon zaterdag na het verrichten van de 
arbeid met het rondtrekken van de herbergen en had al zingend en dansend plezier. 
Dit noemde men  de vastelaovend aansjete. Dit ging tot laat in de nacht door. 
Vastenavondzondag begon men reeds in de voormiddag (na de 
godsdienstoefeningen). Op enkele plaatsen, al naar gelang van de grootte der plaats, 
speelde een of meerdere speelmannen of dorpsmuzikanten.  
De jongens en meisjes dansten tot wel vier à vijf uur in de nacht. Er werd gezongen 
en gesprongen onder het genot van gesuikerd rood (jenever) en bier. 
De kerk keurde dit wel af, maar kwam niet verder dan tot het luiden van de grote 
klok om zeven uur ’s avonds ten teken dat de meisjes de herbergen moesten verlaten. 
Op Aswoensdag mochten de meisjes niet meer in de herberg komen. De jongens 
vierden echter nog in de voormiddag carnaval, welke eindigde in de “dodendans”.11 

Jongeren kwamen donderdags of ‘s zaterdags voor de vastenavond bijeen en 
bespraken dan wat ze tijdens de dagen zouden organiseren. In groepjes van twee  met 
eventueel kleurige papieren generaalsmutsen trokken ze dan langs de deuren om geld 
voor hun activiteiten in te zamelen. Was het te weinig wat er op gehaald werd, dan 
moest iedereen nog een stuiver of zelfs meer bijleggen. 
  

                                                      
11 Het drinken van een borrel kostte anderhalve cent. 
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‘s Zondags ’s middags begon men met het feest. In grote bierkruiken  werd dan 
drinken gehaald en onder het zingen en springen en het vertonen van allerlei kunsten 
uitgedronken. Er werden ook spelen georganiseerd. Dit kon zijn haan- of ganssmijten 
of -slaan. Hij die het spel won, werd koning en werd met luid gezang met een glas 
bier begroet. 

Uit het dagboek van kapelaan Bemelmans weten we dat organisatie van de 
vastenavond lag bij de organisatie die daarvoor het meest geschikt was: de 
jonggezellenschutterij12. Hiervan waren alle niet getrouwde mannen vanaf de 
volwassen leeftijd lid. Alle jongens waren dus oorspronkelijk vanaf een bepaalde 
leeftijd lid van deze schutterij. Deze vereniging organiseerde de vastenavond en 
hield ook een collecte in Susteren. Wat men allemaal hiervan georganiseerd had, 
wordt niet vermeld door Bemelmans. Wel schrijft hij dat de jonggezellenschutterij 
een gekostumeerde optocht hield. 

Uiteraard zal er ook op muziek van een straatmuzikant gedanst en gesprongen zijn. 
Het gerstenat zal hierbij rijkelijk gevloeid zijn. Welk in Susteren het spel was, dat 
leidde tot de keuze van een koning wordt niet duidelijk, maar het is welhaast zeker 
dat men in deze dagen niet de handen op elkaar kreeg van de Dierenbescherming. 

 
Op deze foto ziet men dat men zich omstreeks 1920 ook verkleedde en waren er ook personen 
geschminkt. Op de achtergrond ziet men café Claessen, ondanks dat de geschilderde naam anders 
suggereert. Uitbater was Egidius Claessen. Het was het pand Feurthstraat 21. 

                                                      
12 Vastenavond 1892: Door de jonggezellenschutterij werd een gekostumeerde optocht gehouden; 
Vastenavond 1894:De jongelingenschutterij houdt een collecte voor een optocht met vastenavond. 
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Uit beschrijvingen is ons niets bekend hoe wij ons deze optocht moeten voorstellen. 
Toch kunnen we ons een beeld vormen, waarbij we ervan uitgaan dat de situatie eind 
negentiende eeuw nagenoeg nog gelijk zal zijn als vijfentwintig jaar later. Uit die 
periode hebben we enige foto’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zien dat er een stoet van karren trekt, die versierd zijn en door paarden worden 
getrokken. Ook trekt er muziek mee, wellicht al harmonie Cecilia of nog wat losse 
muzikanten van de ter ziele gegane fanfare Concordia. Ook staat er veel publiek 
langs de route van de optocht. 
Op de foto herkennen we de uitbouw van pand Feurthstraat 1.Of het nog winkel of 
al café is, is uit de foto niet op te maken. 
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Twiefels euver Kersmis 
Ad van Mierlo 

‘t Is weer Kersmis euver ein paar waeke, 

ich dreijde mich óm 

en kroop nog get wiejer ónger de daeke. 

Zou ich den ech èns nao de kirk gaon? 

Ich maakde  mich wies  

det mich det waal netjes zou sjtaon,  

ich heuërde de koare al zènge 

euver èngelkes in dae stjille nach. 

Ich bèn weer opnuuj in sjlaop gevalle 

en druimde en druimde en dach 

det ich die èngelkes zach heuërde kalle 

euver ein kiendje det woor gebaore 

en veur vrede in dees waereld zouw gaon zörge. 

Lang bèn ich daen druim oet ’t oug verlaore 

tót ich wakker wórt deze mörge 

en in de gezèt loos euver al die luuj 

die veur oorlog en ieëlenj mooste vluchte. 

Ich sjtèlde mich de vraog opnuuj 

en ’t antjwoord deej mich verzuchte: 

Woróm wil ich mit Kersmis toch nao de kirk  

terwiel ich  al zoalang weit 

det ‘t vreuger en noew nog noajt haet gewirk! 

      
 
 
  

DIALEK 
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Paapmunster 
Wil Schulpen 

Onder de naam Paapmunster treffen we een begrip met diverse inhouden aan. Voor 
de meeste rechtgeaarde Susterenaren wordt het begrip gekoppeld aan een gotische 
parochiekerk gelegen naast de munsterkerk, waar nu het pand Relindisstraat 1 ligt. 
Op de oostelijke muur ziet men nog een gotische boog, welke mogelijk tot de 
zuidelijke zijbeuk van het kerkje behoorde. Het is jammer, maar dat kerkje werd 
nooit het Paapmunster genoemd. Ook niet Papenmunster, onder welke naam het 
sinds de negentiende eeuw voorkomt. Wij hebben gekozen voor de oorspronkelijke 
naam en wel omdat je bij een onderzoek nooit van te voren weet of het van invloed 
is.  
Vanaf het begin is er verwarring geweest over de betekenis van het begrip of wellicht 
beter gezegd: men heeft aan het begrip een onjuiste inhoud toegevoegd. Al bij Habets 
(1869) zien we dat het deel  munster beschreven wordt als kerk. Dat is echter onjuist: 
munster is afgeleid van het Latijnse begrip  monasterium en dat betekent  klooster. 
Het hangt samen met ons woord monnik en is afgeleid van het Griekse monazein wat 
betekent alleen wonen. Dit is een wezenlijk verschil, want we zoeken nu een 
klooster, natuurlijk met een kapel of kerkje, en niet slechts een kerk! 
Het eerste deel van het begrip paap wordt gezien als een begrip gebruikt voor 
wereldlijk priester en dan van de lagere clericus. We mogen dan denken aan priesters 
als een pastoor. Indien dit daadwerkelijk juist is, dan krijgen we  het klooster van de 
pastoor.  Er zit dan een tegenstrijdigheid in het begrip  het klooster van een niet-
kloosterling.  Of we het in de Susterense context waarbij er naast dit klooster ook 
een vrouwenklooster bestond,  in de betekenis van mannenklooster  mogen zien, zal 
wel altijd onduidelijk blijven.  
Het begrip Paapmunster komt voor als naam voor een gebouw, een kwartkapel, een 
veldnaam, een geestelijk ambt (beneficie), woonkern, rechtsgebied en familienaam. 
Wij zullen de diverse vermeldingen kort bespreken. Het uiteindelijke doel is een 
mogelijk beeld te vormen van  waar het Papenmunster gelegen heeft, sinds wanneer 
het bestaat en wat de functie ervan in de Susterense samenleving is geweest.  

Paapmunster als gebouw  
Twee zeventiende eeuwse landdekens, Reuters (164713) en Broccaerts (167114) 
schreven het volgende: 
- In dezelfde plaats (Susteren) was vroeger buiten de muren  een kapel van St. 

Willibrord, Paapmunster geheten, die nu afgebroken is.  
- Afgezien van deze twee kerken (Munster en parochiekerk) was er eens buiten de 

muren van de stad een zekere kapel met de titel van de H. Willibrordus; men is 
verplicht tot een mis per week en de dienst wordt opgedragen volgens de wens 
van de rector  in een van de voornoemde kerken. 

                                                      
13 A.M.P.P. Janssen, Het Paapmunster en de parochiekerk van O.L. Vrouw te Susteren in Heemklank 
1991,1 
14 A.M.P.P. Janssen, Visitationen des Landdekenates Susteren im 17. Jahrhundert, pag 81/82 

HISTORIE 



27 
 

In hertogelijke kerkvisitatierapporten treffen we een eeuw vroeger al de volgende 
tekst (in vertaling) aan: De kapel voor Susteren, Paffmunster genoemd, is in de 
oorlog afgebroken, maar de diensten worden evenwel binnen Susteren in het munster 
gedaan15. 
Pater Wil Peters  publiceerde in een vroegere Heemklank16 een tekst van de kelner 
(beheerder) van het huis Elsum17 uit het jaar 1665. Het huis Elsum mocht de rector 
voordragen (de collator18). Deze schrijft: De kapel van(!) Papmunster genoemd 
onder de bescherming van Sint Willibrord is een kwartkapel van de deken gebouwd 
bij Susteren. Deze kapel door grote verderfelijke oorlogstijden verwoest en met de 
grond gelijk gemaakt. 
Op basis van deze drie verschillende bronnen mogen we wel concluderen dat er een 
kapel (of kerk) buiten de muren van Susteren heeft gestaan. De oudste mij bekende 
vermelding van Paepmonster is uit 1361, waarbij vermeld wordt een boomgaard bij 
Paapmunster.  Is dit een gebouw? 
In de opsomming van eigendommen van het ambt Papmunster staat: Eveneens de 
kerkhof waar de kapel op gestaan is ongeveer twintig roeden groot. Met behulp van 
het meetboek is dat perceel met redelijke waarschijnlijkheid gelokaliseerd aan de 
Elsenweg , niet ver van de voormalige grens met Nieuwstadt. Wanneer de Elsenweg 
zijn eeuwenoude tracé heeft behouden dan zou ik zeggen dat het Papmunster volgens 
deze bron gelegen was, waar de familie Schwillens woont  aan ’t Hout. 

Paapmunster als kwartkapel 
Een kwartkapel is meestal een parochiekerk of een kerk of kapel die aan het 
parochiewerk verbonden is, bijvoorbeeld een hulpkerk in een ander dorp, maar wel 
dezelfde parochie. Parochiekerken moesten een bepaalde belasting aan de bisschop 
betalen. Er waren ook kerken die om welke reden dan ook maar de helft hoefden te 
betalen. Deze werden wel halve kerken genoemd. Tevens waren er kwartkapellen, 
die slechts een kwart van die bisschoppelijke belasting hoefden te betalen. Mogelijk 
waren bepaalde rechten dan ingeperkt. De landdeken inde deze belasting bij de 
kwartkapellen en had er het recht de pastoor c.q. rector te  benoemen. 
De parochiekerk van Susteren in de periode 1434-179119 was zo een kwartkapel. 
Waarom ze geen ecclesia integra ( gehele kerk) was, is mij onduidelijk.  

                                                      
15 F.Th.W. Smeets, Born, een koniklijk domein …., pag. 111. 
16 W. Peters, Een kaarsje voor Sint Willibrord ter gelegenheid van zijn twaalfhonderdvijftigste 
jaardienst, pag. 13-28. De tekst van vrijheer von Negri ontleende hij aan  de Maasgouw 1936, nr. 56, 
pag. 4-6 
17 Slot Elsum ligt nu in Wassenberg. Dat dit huis rechten op het Paapmunster heeft, is weer een 
aanwijzing  dat de heer van Wassenberg in de elfde eeuw in Susteren de rechten had en waarschijnlijk 
een van de donateurs is geweest bij de nieuwbouw van de Susterense abdij. Het is een waterburcht en 
is evenals de Koppelberg oorspronkelijk een elfde eeuwse motte. 
18 Collator in Middelnederlands woordenboek: Hij die het recht van collatie, d. i. van het begeven van 
een kerkelijk ambt heeft 
(http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTM
L&lemmodern=%”collator%”) 
19 1434 staat op de Mariaklok en 1791 wordt het definitieve akkoord tussen magistraat van Susteren 
en abdis getekend. 
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Ook het Paapmunster was volgens de mededelingen uit 1665 uit het archief van 
Elsum een kwartkapel. Ook in enkele dekenale lijsten wordt het Papmunster als 
kwartkapel genoemd.  
Aangezien twee verschillende bronnen ons vermelden dat het Paapmunster een 
kwartkapel was, nemen wij dat als juist aan.  

Papenmunster (!!) als veldnaam en eigenaar 
Papenmunster komen we in de negentiende en twintigste eeuw tegen als een 
toponiem van een klein gebiedje langs de grens met Nieuwstadt. Het ligt vanuit de 
huidige Elsenweg richting de rijksweg.  In het meetboek komt het begrip 
Paapmunster niet voor als toponiem, wel als eigenaar en bij de beschrijving van de 
percelen vond men dus dat de percelen grenzend waren aan Paapmunster, waarbij 
hier Paapmunster als eigenaar bedoeld is. Vooralsnog is er voldoende reden om te 
veronderstellen dat het toponiem een gevolg is van de eigendomsrechten, zoals 
aangegeven in het achttiende- eeuwse meetboek. 

Paapmunster als geestelijk ambt ofwel beneficie 
Wanneer we in de vroeg-moderne tijd (1500-1800) en wellicht ook in de late 
middeleeuwen (1250-1500) over  het Paapmunster of het altaar van Willibrord 
spreken, dan bedoelen we daar geen kapel c.q. kerk mee en ook geen fysiek (echt) 
altaar maar een geestelijk ambt (beroep) waaraan inkomsten en plichten verbonden 
zijn. Vanwege die inkomsten is het bestaan ervan ook tot ons gekomen. Wij 
interpreteren dit gegeven als dat aan de kapel Paapmunster minstens één ambt, 
mogelijk meer, verbonden was. Mogelijk stond in deze kapel slechts één altaar 
gewijd aan Willibrord, zoals de Stephanuskapel te Dieteren. Het beneficie blijkt 
parochiële taken te omvatten, waarom het wel verantwoord lijkt om te 
veronderstellen dat de kapel minstens bij het parochiegebeuren een duidelijke 
officiële functie had. Dit laatste wordt wel verzekerd door het gegeven dat de kapel 
op de dekenale lijsten voorkomt als kwartkapel. Maar het kan ook een parochiekerk 
met twee altaren zijn geweest, waarbij één altaar het parochiealtaar was, dat uiteraard 
door pastoor en kapelaan bediend werd en een Willibrordaltaar, dat door een rector 
bediend werd. Het is wel waarschijnlijk dat vaak de functie van rector ingevuld werd 
door de pastoor of kapelaan van de parochie. Maar de andere kanunniken en 
kapelaans verbonden aan de abdij of stift van Susteren zullen ook vaak een kandidaat 
geleverd hebben.  
De situatie met één altaar is alleen mogelijk wanneer er elders een parochiekerk 
gestaan heeft, ofwel dat de diensten vanaf de kerstening van de streek in de eind 
zevende-eeuwse  vrouwenabdij hebben plaatsgevonden. Aangezien een vrouwen-
abdij alleen in een gekerstend gebied plaatsvindt, is dit nagenoeg uitgesloten.  
Mijn voorkeur gaat naar parochiekerk uit als oorspronkelijke functie van het 
Paapmunster. 

Paapmunster en zijn jurisdictie 
In een document van de abdij20 in een Franse tekst staat dat het beneficie een 
zielenlast heeft. En verder: de kapel genoemd paffmunster had voor haar 
                                                      
20 Heemklank 1989,1, pag. 17:   
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vernietiging enkele huizen, welke afhingen van haar jurisdictie. Dit zou er op kunnen 
wijzen dat het Paapmunster, hier de kapel, samen met enkele huizen een grondgebied 
vormden met een eigen jurisdictie, misschien wel oorspronkelijk (een soort) 
immuniteit, welke kloosters vaak  (altijd?) hebben. 
Wanneer we dan de naam in ogenschouw nemen, dan vinden we hier wellicht de 
naam munster=klooster in terug: de kapel is de kloosterkerk en de huizen zijn de 
kloostergebouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paapmunster als woonkern 
In mijn aantekeningen betreffende lijsten van inkomsten van de parochie uit de jaren 
1402,1438 en 146321 meende ik een merkwaardigheid te kunnen aflezen. De        
eerste lijst begint met: 
Dyt synt der kirken Reynten van Susteren die verclert synt overmitz her Johan van 
Echt en her Mathijs van de Pas priesters, scouter, burgemeister en scepen int tijt 
inde Joer ons Hern M IIIJc  ende tween op Saint Lenaerts daghe des heilige 
confessors Kirkmeister in der tijt te weten Johan Emont soen en Peter Laet. 
Vertaald: Dit zijn de opbrengsten van de kerk van Susteren, die verantwoord zijn 
tegenover de kanunniken Johan van Echt en Mathijs van der Pas, priesters, schout, 
burgemeesters en schepenen in die tijd in het jaar 1402 op St. Lenartsdag, de heilige 
belijder, (door? de) kerkmeesters in die tijd  Johan Emont zoon  en Peter Laet.  
In die lijsten is sprake van te Paapmunster, zoals ook te Dieteren , te Voerde en te 
Root. Ook is er sprake van hofstad te Paapmunster.  

                                                      
21 Inventaris abdij nr. 205. Haas zegt 1301, moet 1402 zijn en lijsten 205a (pag. 121). Haas plaatst ze 
ook onjuist; het zijn inkomsten van de parochiekerk en niet van het stift. 



30 
 

Familienaam van Paapmunster 
In de vijftiende-eeuwse lijsten van de inkomsten van de parochie komt ook voor de 
familienaam  van Paapmunster. Voor de hand ligt aan te nemen dat er gezinnen in 
gebouwen met de naam Paapmunster hebben gewoond, zoals van Baychoven, van 
Churbosch, van Katzbeck enzovoorts.  

Tot zover de belangrijkste vermeldingen. Kunnen we aan de hand van deze gegevens 
samen met andere tot uitspraken komen over de functie van de kapel, de stichting en 
de plaats? Over de functie van het Paapmunster wordt algemeen vermoed dat het een 
parochiekerk was. Is dit met feiten en argumenten te onderbouwen? 

In het begin van het artikel hebben we enige gedachten rondom het begrip 
Paapmunster aan het papier toevertrouwd. Kan men aan de hand van de gegevens 
aanwijzingen vinden voor de stelling dat we het begrip  munster als klooster mogen 
interpreteren. Hierop kan wel een volmondig ja komen. Immers er is sprake van een  
jurisdictie  met inbegrip van huizen en Paapmunster. In oorsprong dus kerkje en 
kloostergebouwen. Dit verklaart ook dat men in de parochielijsten sprak over  te 
Paapmunster, het rechtsgebiedje werd onder die naam vermeld. Dit wil natuurlijk 
niet zeggen dat het een situatie uit de vijftiende eeuw verwoordde. Bij deze lijsten 
werd vaak eenvoudig de vorige overgeschreven en konden situaties vermeld worden 
die soms al eeuwen tevoren veranderd waren. Een mooi voorbeeld hiervan vinden 
we in het meetboek van 1783, waarin een perceel in Feurth (voor oudere 
Heemklanklezers het perceel van de  coloradokever) nog steeds beschreven werd als 
liggend aan de beek in plaats van aan de gracht, terwijl de situatie al eeuwen van te 
voren gewijzigd was. 
De familienaam  van Paapmunster rond 1400 toont dat zeker nog in de veertiende 
eeuw huizen tot het oorspronkelijke klooster behoord hebben en bewoond waren 
door eenvoudige Susterenaren. 
Het is dus waarschijnlijk dat we met het Paapmunster een tweede klooster in het 
Susterense hebben. Wie is de Paap dan?  
Naast het vrouwenklooster waarvan Amelberga de eerste abdis was en alwaar de H. 
Alberik en bisschop Gorie begraven zijn, is er in de Susterense geschiedschrijving 
een tweede klooster bekend, namelijk dat van Pepijn en Willibrord in 714 gekocht 
van de zo-even genoemde Alberik en zijn compagnon Haderik. Dat Willibrord de 
paap is, is moeilijk te geloven, immers dit begrip staat voor iemand van de lage 
geestelijkheid, zoals een pastoor.  
Dat er te Susteren daadwerkelijk twee kloostercomplexen stonden, is ook op basis 
van gegevens uit de vroege middeleeuwen te reconstrueren. Immers men kan iets  
normaliter niet tweemaal wegschenken uit de koninklijke goederen. In de achtste 
eeuw werd een klooster te Susteren aan Willibrord geschonken en in de negende 
eeuw aan Siginand van Prüm. Dit toont wel dat er twee kloosters geweest moeten 
zijn22.  
                                                      
22 We gaan hierbij natuurlijk wel ervan uit dat een keizer als Karel de Grote of zijn zoon Lodewijk de 
Vrome het weggeschonken klooster niet weer  afgepakt heeft van de rechtmatige opvolger van 
Willibrord. Theoretisch blijft dit mogelijk, maar er is geen aanwijzing voor en dus kunnen we deze 
mogelijkheid verder naast ons neer leggen. 
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Willibrord die in onze zienswijze in asiel was te Susteren, is vóór 723, toen hij de 
burcht  Trajectum  (veelal voor Utrecht  gehouden) door Karel Martel geschonken 
kreeg, definitief uit de Susterense overlevering verdwenen.  
Na de terugkeer van Willibrord naar zijn missiegebied bleef het klooster van 
Susteren waarschijnlijk verlaten achter en werd het door de clerus en bevolking van  
Suestra (Zöstra) weer in gebruik genomen. Het document rept wel van een herbouw, 
die al voor de schenking had plaatsgevonden, maar die is twijfelachtig. Het 
gebouwencomplex omvatte wel natuurlijk een kerkje en kloostergebouwen (zoals 
ook in 714 vermeld), of Pepijn  nu al dan niet een (grootse) herbouw heeft laten 
plaatsvinden. Na het vertrek van Willibrord zal men in Susteren het verlaten klooster 
opnieuw als parochiekerk en pastorie in dienst hebben genomen.  
De oorspronkelijke gebouwen van het latere Paapmunster gaan dus terug naar de tijd 
van de kerstening: rond 650 in deze streek! 
De reconstructie wordt wel ondersteund door het gegeven dat het Paapmunster een 
kwartkapel was. Dat maakt de kans aanzienlijk dat het Paapmunster ooit als 
parochiekerk fungeerde.  Habets23 noemt een lijst van kerken en kapellen, waarbij 
wel het Papenmunster genoemd wordt, maar geen andere kerk in Susteren. Dat aan 
het beneficie Paapmunster parochiële taken verbonden waren, maakt wel duidelijk 
dat het Paapmunster een functie in het parochiegebeuren had. 

We zijn redelijk overtuigd geraakt dat het Paapmunster wel de parochiekerk was 
vóór de tijd dat Susteren stad werd en door grachten en wal omgeven was. Dit heeft 
wel gevolgen voor de mogelijke ligging van het complex.. Een ligging zoals in de 
archieven van Huis Elsum vermeld, aan de Elsenweg, is vrijwel onmogelijk, 
aangezien in de vroege middeleeuwen dat gebied, zoals het toponiem zegt (in de) 
Elsen nog niet ontgonnen was en nog geheel in het woud Helsene gelegen was. 
Een parochiekerk moet bij of in een nederzetting liggen. Het moet  buiten  het stadje 
liggen, vermelden de bronnen. Wanneer we de Tranchotkaart erbij halen en oudere 
documentatie, dan is niet veel mogelijk: Dieteren of Feurth. Het ontstaan van 
Dieteren is te koppelen aan de Koppelberg dus blijft alleen Feurth over. 
En dan moeten we pater Wil Peters achteraf toch gelijk geven, want deze stelde de 
locatie van Feurth voor het Paapmunster voor. Dat de locatie zich leent voor vroege 
bewoning maakt ons het Romeinse grafveldje aan het eind van  onderste Feurth 
duidelijk: een inheems nederzetting in de tweede/ derde eeuw is goed mogelijk. Ook 
dat er een vroegmiddeleeuwse nederzetting aan het huidige Feurth is voorafgegaan, 
zal in een later artikel aan de hand van algemene zienswijzen, Maasterrassen en 
toponymie aannemelijk gemaakt worden. 
Hoewel de bodemvondsten ons tot nu toe geen steun geven, is binnen de Feurther 
overlevering toch een hoopgevend punt, namelijk enige decennia geleden werden 
nog fundamenten aangetroffen met Maaskeien; hetgeen toch op aanzienlijke 
ouderdom kan wijzen, of het nu gebruikte of hergebruikte stenen zijn. 
  
                                                      
23 Jos Habets, Bijdragen tot de geschiedenis van de voormalige stad Susteren en van de vrouwenabdij 
St. Salvator aldaar, in PSHAL 1869 pag. 513-514. Guus Janssen meent dat deze lijst van latere datum 
is, maar noemt geen jaar. 
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Es ’t loewt in Zöstere 
Piet Aben 
 
Es ’t loewt in Zöstere. 
Den kóns-te gerös sjtèlle. 
Det die klanke 
Ós get wille vertèlle. 

Ze höbbe ’n boadsjap. 
Veur erm en veur riek. 
Veur jónk en auwd. 
Veur ederein geliek. 

Es ’t loewt in Zöstere 
Is dae klokkeklank. 
D’n opreup veur 
Ne kirkegank 

Den is ‘t’r ein mès. 
Wo m’n baed en zungk. 
En de fijne gäör  
Van wierook hungk. 

Es ’t loewt in Zöstere 
En hange de vane in top. 
Den loupe kommuniekantjes. 
Mit de hermenie veurop 

Mèsdeners mit wierook. 
De sjötterie en anger luuj. 
Kènjer mit sjtraolende uigskes. 
Gans in ’t nuuj. 

Es ’t loewt in Zöstere 
In de Heilig Nach. 
Es vrede op aarde. 
Wurt verwach. 

’n Gans vol kirk 
’t Kènjerkoar mit heldere klank. 
’n Wónjersjoan mès 
Mer ’t doert waal èns lank. 

Es ’t loewt in Zöstere 
Veur ’n huweliksmès. 
De broed en broedegóm 
Op hun allerbès. 

Den beijere de klokke. 
En make väöl laeve. 
Want ’n paar haet zoa jus. 
’t Jaowoord gegaeve 

Es ’t loewt in Zöstere 
Want dao is emes doad. 
En zeen d’r minsje. 
In rouw en in noad. 

Bedreuf is m’n den. 
Nao de kirk gegange. 
’t Lèste waat m’n koos doon. 
Dao klinke treurige gezange. 

Es ’t loewt in Zöstere. 
Sóndessjmörges hieël vreug 
Det duit sommige luuj. 
Gaaroet gein deug. 

Ze waere gesjteuërd. 
Door al det geloew. 
En doon daonao 
Gein oug mieë toe. 

Mer ’t sjpel van de klokke. 
Heuërt bie ós besjtaon. 
En zal den ouch ummer 
Sjoan door blieve gaon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DIALEK 
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’n Bleumke oet Ech 
Piet Aben 

’n Bleumke oet Ech 
Is noajt eweg 

‘ne prachtige jasmijn 
Van ’t Ursulineplein. 

’n Roaj roas 
Vónj ich op St. Joas. 

’n Groate chrysant 
Koom oet ’t Slekkerlandj. 

En daobaove 
’n Kleine petunia oet Illikhaove. 
 

En dees zónnige zónneblooom 
Wie ich door Zöstere koom. 

Brach mit oet Vèsserswaert 
De sjoanste lelie op dees aerd. 

Ich woor op ’t Hènge gans verlaore 
Ich zoog greun graas en goud-gael kaore. 

Ouch in Detere hauw ich beet 
‘ne Witte vergaet mich neet 

‘ne Hieële leuke kosmos 
Natuurlik vanne Bosch. 

 

In Roostere bie Tante Liesje 
Tróf ich ’n paars vlijtig liesje 

’ne Machtige klim-op 
Tikdje ich in Pej oppe kop. 

’n Gaele knolbegonia oet Pötbrook 
Waerdje vermengdj mit ‘ne roaze oet Gebrook. 

‘ne Fantastische geitebaard 
Bie mien dochter oppe Deelgaard. 

Daobie ‘ne hazelieër 
In ’t pittoreske Berkelieër. 
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In Nuujsjtadt mós ich betale 
Väör ’n lelietje van dale. 

Op Sjaelberg woor ich gans tevree 
Mit ‘ne erm-luuj-orchidee 

Vanne Pepinusbrök 
Koom ich mit ‘ne volle hortensia trök. 

En in de maondj mei 
Vónj ich Erica op de Zösterse Hei. 

 

Stevige tek van ‘ne vlinderstroek in Ophaove 
De vlinders vóng ich mich in Baakhaove. 

Oet de haof van Piet 
Stritsdje ich ’n Nederlandse en Spaanse Margriet. 

Jao, Jao, ’n pós blome oet Ech 
Is noajt eweg 

Daoróm höb ich ein bóntj boekèt in mien henj 
Anges rijmdje ’t hie van geins kenj. 
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De Nachtegaal  
Jan Smeets 

In 1909 schreef tekstdichter Gerard Krekelberg het gedicht “Limburg mijn 
Vaderland”, in 1939 verheven tot het Limburgs volkslied. In het begin van het eerste 
couplet staan de woorden: “Waar in ’t bronsgroen eikenhout ’t nachtegaaltje zingt”.  
Toen hij het gedicht schreef, kwam de Nachtegaal nog zeer talrijk voor in Limburg. 
Een eeuw later is het nachtegalenbestand sterk afgenomen.. Al decennia lang moet 
de Nachtegaal in Limburg vooral nog gezocht worden ten noorden van Sittard 
(Avifauna van Limburg). In de periode 1940-1959 werd een sterke afname 
vastgesteld in Thull-Schinnen en in 1964 werd de zang in Valkenburg niet meer 
gehoord na een ’ontstellende achteruitgang’ vanaf medio jaren vijftig. In de jaren 
zeventig was de situatie aanzienlijk verslechterd ten opzichte van eerder in de eeuw.  

Bijzonder is dat omstreeks 1680 door de Magistraat van Weert een wacht werd 
ingesteld van 40 ’jonggezellen’ om in de broedtijd de nesten van Nachtegalen dag 
en nacht te bewaken. Het vangen van Nachtegalen omwille van hun zang was ook in 
Zuid-Nederland niet ongewoon, althans tot het in werking treden van de Vogelwet 
van 1936. 

De Nederlandse nachtegalenindex laat een dalende trend zien van circa 20% in de 
periode 1990-2012 (grafiek 1). In nagenoeg gelijke periode 1996-2014 daalt het 
bestand in het IJzerenbos en ’t Hout slechts weinig (grafiek 2).  

Van de ruim 500 waarnemingen (inclusief dubbeltellingen) die in 2014 zijn 
ingevoerd in het Vogelarchief Limburg zijn slechts 10 waarnemingen ten zuiden van 
Sittard. Deze waarnemingen bevestigen dat de Nachtegaal hier bijna niet meer 
voorkomt.  
De eerste terugmelding van de Nachtegaal in Limburg in 2014 was op 9 april in het 
Dieterderveld nabij de Doort in Echt (J.Bontemps). In het IJzerenbos was de eerste 
terug op 15 april (eigen waarneming). 
 
Grafiek 1 
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Bertha’s lètste Krismèsviering. 
Ed Cremers 

De gezet sjteit d'r vol va.  Op d'r tillevisie waede de programma's gevuld mit 
“ouderenbeleid”. Vier weite nog neet wao dat haer geit, mèh weë wuet sjtrak de 
dupe d'r va? Dat maogt gier zelf invulle.  
In dizze Kristied verdene de seneore in de verzörgingshoezer get extra aandach. 
In dizze gedachtegank is dit verhäölke. Bie 't dörgsjtruipe van 't internet kaom ich 
op 'ng duutsje bladzijde oet die heesj:  “leselupe”. Ich loos dao e verhäölke va 
sjriefster “marchentante” dat mich aansjprook. Ich höb 't opnuuj gesjrieve in mi 
eige dialec va voelender en wil uch dit verhäölke neet onthouwe:  

't Waor de driede Krismèsviering op rie die Bertha in 't verzörgingshoes mit maakte. 
 Wie ze op 't aandringe van de kinger how besjlaote häör hoes te verkoupe en nao 't  
verzörgingshoes te gao, haopte ze dat ze zich dao gow zouw wenne. D'r vergong  
ginne daag dat ze van heimwieë bienao sjtórf. Ze kós en wool zich neet dra wenne 
smörges òm zes oer durch de zöster oet häör druime gerieëte te were. Ze weerde zich 
ouch d'r taege òm nog slaopdronke durch ing ueverbelaste verzörgster nao  d'r 
wesjbak getrokke te waede en dan in sjneltreinvaat aafgesopt te waere. Aansjletend 
woeëd durch 't personeel hals äöver kop 't krappe ontbijt op de kamer gebrach en nao 
tiën minute wèr aafgeruimd. Of häör demente naobesje in dizze korte tied häör aete 
op how of neet, de deenblajer woeëte in galop weer opgehaold en in e aetkerke 
gesjaove dat op d'r gank stong. Hie woeët alles opgejaag oetgeveurd. Inne 
eintuuenige daag noom ziene loup en eindigde wie hae begonne  waor. D'r tösje e 
gapend nieks. 
Ontbijt, middigaete, koffieuurke, aovendaete, dat waor 't. D'r waore in ’t verzörg-
ingshoes amper luuj, woeë se dich normaal get mit kós vertelle en 't personeel waor 
ummer gestress. Went 't Bertha neet aaf en toe bezeuk kreeg van de kinger of 
klingkinger, waor ze gek gewoeëre. Ze kuumde ‘ns. In 't begin kaome femielie en 
kinnisse nog regelmaotig, mèh de bezeuke woeëte òmmer minder. Mit de Krismès 
haolde d'r zoeën of de dochter ze aafwisselend op daomèt ze binne d’r femieliekrink 
de fieësdaag kòs doërbringe. Dao verheugde ze zich al waeke van te vuere op. Dat 
waore de wienige leegpunte in häör huujsendaags mismeuig laeve. De letste drie jaor 
gong de femielie mit de klingkinger nao 't werme zuje. Bertha sjudde häöre kop. 
Krismès  in de wermte, zonger denneboum, krissjtol en krisleedjes. Unvuersjtelbaar! 
En zie bleef einzaam en alling hie. "In 't laeve van de femielie sjpiel ich gein rol 
mieë" dach de auw  vrouw verdretig. 

Ze keek um zich haer. Dao in inne hook van d'r zaal sjtong inne groeëte denne-boum. 
"Ozze boum thoes waor waal neet zoeë weus, mèh hae waor waal sjoeëner um nao 
te kieke" dach Bertha mit weemoed. Häör aug vool op d'r accordionist, dae zich 
redelik meug maakte um de fluit sjpielende sjoeëlkinger bie te houte. Directie, 
afdelingskopsjtökke en verzörgsters zote aan de zietäöfelkes òm de aan hun  
toevertrouwde luuj  in de gate te houte. Ze zónge same mit de senioren e paar sjoeën 
krisleedjes. De taofele waore fieëstelik gedik en op de bonte kristèldere loge kook 
en gebak. Wie 't "stille nach,heilige nach" ingezat woeët, kreeg Bertha 't werm.  

DIALEK 
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Energiek sjtong ze, tot verwondering van alle luuj, op, sjteunde zjwaor op heure 
sjtek, dae ze sins häör heupoperatie nuuedig how en verleet de viering. Lankzaam 
ging ze äöver d'r stille gank. 

Op häör kling kamer aangekaome, haolde Bertha oet 't nachskeske e duueske dat mit 
ing sjtrik toegebonge waor. Zuchtend zat ze zich mit dat duueske in d'r zaedelaer.  
Dae waor 't enigste wat ze van de auw sjoeën meubele nao 't verzörgingshoes how 
mitgenaome. Häör heup melde zich wie ze zich zat en ouch die misselikheid die ze 
d'r ganse daag al voeëlt. Mit 't duueske op d'r sjoeët keek ze de kamer rond. Dat waor 
dus alles wat van häör lank laeve äöver geblieëve waor. Mit trillende vingere trok 
Bertha de sjtrik los en bekeek gedankeverlaore de auw herinneringssjtökke  woeë ze 
noeëts afsjied va genaome how. E pekske zorgvuldig samegebonge breve van häöre 
väöl te vreug gesjtorve geleefde maan Sjef, e klei gouwe ringske, d'r iësjte seerraod 
dae hae häör gegaeve how, twieë in ziejepapier gewikkelde blon haore van häör 
kinger, foto's van de klingkinger en al lang vergaelde foto's van gelökkiger tië. Van 
herinneringen äövermand sjloog Bertha de heng vuer häör gezich en green. Ze 
druuegde häör traone, lag häör sjatte mit zorg waer trök en zat 't duueske op zie òm 
d'r bibel te pakke dae op 't klein täöfelke loog. Vuer de nachrus wool ze nog 't verhaol 
van de heilige femielie laeze. Ongertösje waor 't echter te duuster gewoeëre en zoeë 
leet Bertha 't book toegesjlage op häöre sjoeët ligke.  
Ze maakte gei leeg aan, mèh keek meug oet de vinster nao 't park. 't Waor beginne  
te sjnieë en 't park verenderde in e sjprookjeslandsjap. Verzonke dach Bertha uever 
häör laeve nao, uever alle huuegte en dale die 't häör laeve gegaeve how, uever 
gelökkige en dreuvige ogenblikke. 

Inèns woeët 't de eenzame bejaorde vrouw raar werm öm 't hart. E baoveaards leeg 
kaom vanoet 't park, same mit sjterre die van d'r hieëmel aaf gestieëge waore. 't Hart 
van Bertha sjloog hel va gelök. 't Leeg woeët sjtraolend wit en vulde de ganse kamer. 
Verwonderd keek ze óm zich heer "Höb geine angs" zag ing zachte sjtöm. Wie ze 
opkeek merkte ze twieë groeëte witte Ingele op die links en rechts naeve häöre 
zaedelaer stonge. "In dees heilige nach zal dien zieël de hieëmelse vrede vinge die 
Christus es klei kink ins op de welt haet gebrach. Alle meugigheid zuls ste achter 
dich laote. Vir zint gekaome óm dich te begeleide. Bertha kiek ‘ns, d'r wach ieëmes 
op  dich". Ing gesjtalte kaom los oet de onwerkelijke helligheit en kaom langzaam 
nao häör toe. "Sjef" reep Bertha hel en sjtong op oet d'r zaedelaer. Ze voeëlt gaar 
ging  pieng mieë en voeëlt zich lich wie e veerke. "Jao sjetje" antwoerde d'r geleefde 
maan en reikte häör zien hand. "Kom nao mich toe, ich höb al zoeë lang op dich 
gewach, noe wuet alles good" Begeleid doer de Ingele vloge de twieë zieële nao d'r 
hieëmel. 

Wie de verzörgster nao de Krismèsviering sjtillekes in de kamer kaom, zoot Bertha  
mit e vredig gezich en inne lach op häör lippe in häöre ouwe zaedelaer, häörgevouwe 
heng ruste op d'r bibel. 
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Op zoek naar de oudste nederzetting in Susteren 
Wil Schulpen 

Wanneer we de Tranchotkaart (omstreeks 1800) bekijken zien we dat op het 
grondgebied van de latere gemeente Susteren een aantal woonkernen genoemd 
worden: Susteren, Dieteren, Feurth, Heide, Baakhoven en Gebroek.  Ooit is binnen 
één van die kernen de oudste nederzetting gesticht, die uiteindelijk samen met allerlei 
andere, latere nederzettingen tot de afbeelding op de voornoemde kaart hebben 
geleid.  Al die nederzettingen zijn uiteraard niet gelijktijdig gesticht. Uit schriftelijke 
bronnen kunnen we met relatieve zekerheid wel afleiden dat al die kernen minimaal 
zes eeuwen oud zijn. De  villa Suestra wordt als eerste vermeld wellicht eind 
twaalfde eeuw, het  dorp Dieteren midden veertiende eeuw en ruim een halve eeuw 
later (ca. 1400) Voorde (Feurth), Baakhoven en het inmiddels verdwenen Root.  
In de schriftelijke bronnen vinden we nauwelijks enig houvast. Bij een schriftelijke 
bron is het vaak ook – zeker wanneer het informatie over de vroege middeleeuwen 
(500-1000)  betreft – niet duidelijk hoe groot de betrouwbaarheid is.  Zo behoort het 
Willibrorddocument uit 714 tot een serie afschriften die in de twaalfde eeuw 
overgeschreven zijn in een boek. Deze afschriften zijn dus vier à vijf eeuwen na dato 
overgeschreven. En toeval of niet alles wat men overgeschreven heeft, is verdwenen. 
Er is dus geen controle mogelijk. Uiteraard staan we dan voor het dilemma: mogen 
we de inhoud van die documenten zondermeer voor juist aannemen óf moet er een 
onderbouwing voor de juistheid komen? Is het noemen van de plaatsnaam voldoende 
of is dat te gevaarlijk, omdat het slechts een  mening kan zijn?  
Augustinus van Berkum meent in zijn proefschrift24  dat bijna tien procent van de 
documenten als vals worden beschouwd en dat de afschrijver de namen  
gemoderniseerd heeft. Het wordt dan al moeilijk om dan het document  zomaar als 
juist te beschouwen. 
Alsof die mistige achtergrond nog niet voldoende is, blijkt dat de mensen die de 
juistheid van de inhoud zondermeer als juist aannemen, ook nog in minstens twee 
min of meer tegengestelde kampen verdeeld zijn: 
De ene groep meent dat Willibrord de stichter is van een klooster te Susteren, de 
andere groep meent dat er al een of andere vorm van een klooster of kerk 
voorafgegaan is aan de schenking van Pepijn. Het schijnargument dat de eerste groep 
gebruikt, is, dat de titel Salvator er op wijst dat Willibrord, die een voorkeur zou 
hebben gehad voor die titel, daarom de stichter is. Dat is in elk geval in tegenspraak 
met wat Beda, een tijdgenoot van Willibrord, al in 731/32 schrijft25: Willibrord wijdt 
de kerken aan die heiligen waarvan hij relieken heeft ontvangen van de paus.  

                                                      
24 Augustinus van Berkum, monnik te Vaals-Lemiers in de abdij Mamelis, “Iers- Columbaanse 
achtergronden in het leven en beleid van Willibrord en de zijnen”. 
25 Dr. 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, 
raadsman van Karel de Grote, abt van de Martinusabdij te Tours (Fr.), pag. 25. ISBN 90.802582 2 9  

HISTORIE 
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Schriftelijke bronnen zullen ons voor wat betreft nederzettingen gesticht vóór 1200 
niet verder helpen en we zullen  op zoek moeten naar andere hulpmiddelen bij onze 
speurtocht.. 

Het eerstvolgende dat in het oog springt, is de archeologie: de wetenschap die ons 
vertelt wat in de bodem gevonden objecten kunnen vertellen. Verwacht er geen 
absolute zekerheid van, maar vaak door vergelijking en op basis van logica worden 
gevonden objecten in een bepaalde context bij elkaar geplaatst. Zoals in Sittard 
rondom het toponiem  Berg overblijfselen van grachten gevonden werden. Men kon 
dus het door grachten omgeven terrein reconstrueren en die grachten bleken gevuld 
met aardewerk uit de volle middeleeuwen en zodoende kon men het complex in de 
tijd dateren.  
Ook wat dit betreft is het materiaal voor wat Susteren betreft uiterst karig: er is een 
uitgebreide verzameling van oudheidkundige vondsten bekend die geresulteerd 
hebben in een kloosternederzetting einde zevende eeuw, die steeds bewoning heeft 
gekend, op het terrein ten noorden van de Amelbergabasiliek. Ook zijn dateringen 
binnen de Amelberga bekend van het gebouw zelf als ook van de Frankische 
sarcofagen in de viering (en wellicht ook priesterkoor). Dit klooster was vanaf de 
stichting een vrouwenklooster, mogelijk een dubbelklooster in Iers Columbaanse 
traditie.26 
Op het eerste oog zeggen deze resultaten niets over de ontwikkeling van Susteren. 
Toch levert het een interessant gegeven. Namelijk men veronderstelt wel op basis 
van het verlaten van  heidense grafvelden dat de kerstening  van onze streek in het 
derde kwartaal ofwel tweede helft van de zevende eeuw zijn beslag heeft gekregen. 
Het feit dat eind zevende eeuw in Susteren een vrouwenklooster gesticht werd, 
bevestigt die veronderstelling. 

Op een derde manier van benaderen wordt al in de vorige alinea een voorschot 
genomen, nl.  het gebruikmaken van algemene zienswijzen over uiteenlopende zaken 
binnen de geschiedenis. Een mooi voorbeeld is een ander lichtpuntje, namelijk de 
datering van de Koppelberg. Deze is niet gebeurd op basis van archeologische 
vondsten, maar meer op basis van wat men wijd verbreid aantreft. Het blijkt dat in 
het landschap nog hier en daar verhogingen voorkomen die voorzien waren van een 
omlopende gracht. Ook was er een tweede al dan niet verhoging met bewoning. Het 
was min of meer binnen een grachtensysteem dat leek op een 8 (acht). 
Men dicht hier aan toe dat de eerste verdedigbare vorm van een kasteel op dergelijke 
verhogingen werd gebouwd, waarom men ook de benaming  motte  eraan gaf. Dit 
zal niet de oorspronkelijke functie zijn geweest wanneer men de ligging van de 
mottes beziet, zoals bijvoorbeeld in Dieteren en Maria Hoop. Nadat de 
oorspronkelijke functie overbodig was, zien we wel op menige verhoging een 
adellijk huis (Sittard, Huis op de Berg) en later zelfs kasteel (Limbricht). 
De datering van dergelijke verhogingen in het landschap door mensenhanden 
opgeworpen, is de periode tiende, elfde, twaalfde eeuw. Dit is de periode van de 

                                                      
26 Mijn  artikel: Het vroegmiddeleeuws grafveld bij de Amelbergakerk in Heemklank 2011-1, pag. 
20-24 
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tweede grote groei van bevolking. Deze toename kon alleen maar plaatsvinden 
wanneer vele woeste gronden ontgonnen werden, aangezien grootschalige industrie 
en de dienstverlenende sector nog niet bestonden. 
Het is deze derde methode die we willen inzetten om te komen tot een beeld van de 
ontwikkelingen van de nederzettingen op Susterens grondgebied. Een algemene 
zienswijze over nederzettingen: allereerst nagaan hoe en waar aan de voorwaarden 
voor een bepaald type nederzetting worden voldaan. Mag men in alle redelijkheid 
aannemen dat een gebied voor een bepaald type in aanmerking komt, dan kunnen we 
vervolgens aan de hand van andere gegevens nagaan of er ondersteunend en sturend 
materiaal is. Hierbij denken we allereerst aan de toponymie, de veldnamen. 
Vervolgens ook aan andere overleveringen, volksverhalen en geschreven bronnen. 

Ruim tien jaar geleden was ik met vrijwilligers van Vastrada in het Limburgs 
Museum te Venlo. Ik heb die dag speciaal op het Romeins gedeelte gelet. En ben 
onder andere alle dateringen nagelopen. Wat men er tentoongesteld had, bleek geheel 
uit de periode 50 na Christus tot 250 na Christus te dateren. Dat was wel even anders 
als wat men ons steeds voorhield 50 vóór Christus tot 400 na Christus. Ons Limburg 
blijkt dus, wanneer de mensen van het Limburgs Museum verantwoord te werk zijn 
gegaan, slechts twee eeuwen intensief bewoond door Romeinse of Romeins 
beïnvloede mensen. Na 270 zou er een nagenoeg ontvolkt  “Limburg”27 
overgebleven zijn. Men constateert dat de natuur de in de Romeinse periode 
gecultiveerde gronden weer heeft terugveroverd. 
In de vierde eeuw – ik heb wel gelezen dat het gebruikte hout uit 333 dateert – werd 
het huidige Maastricht gesticht en in de loop van de vijfde en zesde  eeuw zouden 
weer nederzettingen gevormd worden langs de  Maas en de grote beken. Het bestaan 
hiervan is tot op heden vooral gebaseerd op begraafplaatsen uit die perioden, die dan 
na 650 buiten gebruik raken. Men veronderstelt dat men vanaf die tijd de doden bij 
de kerken ter aarde bestelde.  
Dit laatste valt binnen de periode van de zevende en achtste eeuw waarbinnen voor 
onze streken , zeker ook nog in het Brabantse, de eerste grote golf van nieuwe 
bewoning plaatsvond. Wellicht dat grote groepen mensen vanuit het al deels 
gekerstende zuiden noordwaarts trokken om nieuwe gebieden in gebruik te nemen 
als gronden voor nederzettingen. Zij namen de geringe al bestaande bevolking in 
zich op, waardoor de kerstening geruisloos kon verlopen. Dit zou dan in het midden 
van de zevende eeuw plaats gevonden hebben, in de tijd dat bekende bisschoppen in 
een brede strook zuidelijk van onze streek gesignaleerd werden als de heilige 
bisschoppen Remaclus en Amandus, apostel van België. 
Het is wel aanvaardbaar dat een vrouwenklooster niet bij de eerste kersteningsgolf 
gesticht wordt, maar iets aansluiend. Zo gezien is het dan ook niet verbazingwekkend 
dat het vrouwenklooster van Susteren omstreeks 680-690 gesticht zal zijn. 
 

                                                      
27 De naam Limburg ontstond pas begin negentiende eeuw voor het grondgebied van de 
huidige provincie. We bedoelen hier met Limburg  dus dat grondgebied, dat in veel latere 
tijd de naam kreeg. 
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Dorp en stad in Limburg28 
De zienswijze in het boek met voornoemde titel is het uitgangspunt in onze 
zoektocht. 

De dorpen door H.C. Hekker. Het ontstaan. 
De geschiedenis van de oudste nederzettingen op het Limburgse platteland 
begint in de Frankische tijd. Weliswaar moet aangenomen worden, dat er 
sinds het einde van de derde eeuw, toen de Romeinen zich op een aantal 
steunpunten hadden teruggetrokken, nog hier en daar primitieve 
agrarische gemeenschappen  bestonden, maar gegevens buiten bewijzen 
uit het ongerijmde ontbreken tot dusver. 

De dorpen door H.C. Hekker. Ligging en structuur  
Bij het situeren van de 
nederzettingen op de 
Frankische domeinen 
speelden twee factoren 
een rol: de 
bereikbaarheid ten 
opzichte van de 
buitenwereld en de 
ligging met betrekking 
tot de bases voor het 
nog niet gespeciali-
seerde bedrijf: de wei-
den, de hooilanden, de 
akkers en de woeste 
gronden, die hout, turf 
en aanvullend veevoer 
leverden. Waar die 
vier bedrijfsbases in 
voldoende mate en in 

een bereikbaar gebied bijeen lagen, ontstonden de eerste nederzettingen. 
Deze omstandigheden deden zich voor langs de Maas en de hoofdbeken met de 
mogelijkheid van veehouderij op de groenlanden bij het water en van akkerbouw op 
de hogere terreinen, de lössplateaus in het zuiden en de lemige zandterrassen in het 
noorden. Aan woeste gronden was geen gebrek, want de grote agrarische complexen 
in het noorden van Limburg lagen tot diep in de 19de eeuw ingeklemd tussen de Peel 
in het westen en de bossen, heide en venen aan de oostkant, terwijl het zuiden 
verspreide wouden kende, waarvan nog enkele restanten over zijn. Nadat in de 
Frankische periode beslag was gelegd op bedoelde gebieden, kwamen na 1000 de 
minder gunstig gelegen, maar nog redelijk vruchtbare terreinen aan bod. 
  

                                                      
28 R. C. Hekker e.a. Dorp en stad in Limburg, ontstaan, ontwikkeling, bescherming en herstel van 
historische nederzettingen, 1981, ISBN 90.6011.020.X 
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Als eerste voor de stichting van een nederzetting is volgens de zienswijze van belang 
de bereikbaarheid. Dit wil zeggen dat er wegen naar moeten leiden. De 
samenlevingen zijn weliswaar zelfvoorzienend, wat inhoudt dat binnen de 
nederzetting bijna alles zelf gemaakt wordt. Toch zijn er bijzondere producten als 
aardewerk, zout enzovoorts die van elders gehaald  worden: handel in geringe mate. 
Aangezien het veelal om kleine samenlevingen handelt van honderd tot enkele 
honderden personen is er ook contact met de buitenwereld voor geschikte 
huwelijkspartners. Ook als er geen harmonie tussen de mensen was, moesten de 
wegen kunnen scheiden. Dan vertrok een gezin of groep en sloot zich eventueel bij 
een andere groep aan. Wegen waren dus zeer wenselijk, ook al als hulp bij de 
oriëntatie. Een weg werd niet aangelegd op een tekentafel maar was van diverse 
voorwaarden afhankelijk: 
- Er moest een oriëntatie zijn: ergens moest men zich op kunnen richten om niet 

in kringetjes te lopen of wat te dolen; In ons landschap denken we dan in de 
eerste plaats aan de Maas en vervolgens aan belangrijke beken als Geulle, 
Geleen, Rode Beek en Roer. 

- Landschappelijk moest de grond goed begaanbaar zijn. Veelal was dit een terras 
dat vrij droog was, met name terrassen die het water van hogere terrassen kon 
weren of goed geleiden. In onze situatie betrof dit het terras van Eisden- 
Lanklaar, welke we in een eerder artikel het terras van Susteren hebben genoemd 

- En geschikte plaatsen om obstakels te passeren. Denk hierbij vooral aan grote 
beken en riviertjes. Bekende passages herkennen we aan hun toponiem, hun 
naam. Veel gebruikt zijn  voorde en pas. In Susteren herkennen we dan 
begrippen als Lutterpas (Geleenbeek), (kerk-)Pas (Rode Beek), Meijnpas (Rode 
Beek) en natuurlijk Feurth, Feurderstraat en Feurderpoort (Rode Beek). Ook 
kennen we een voorde in de Stationsstraat (IJsstraat), alwaar tot voor kort de 
resten van een brug c.q. onderdoorgang stonden en nog de plaats van de oude 
voorde door een beekje of graaf markeerde.   

We herkennen de belangrijke noord-zuidverbindingsweg aan de oostzijde van de 
Maas, die voor onze streek begint bij de Martinuspoort van Wijk-Maastricht, via de 
Geulle bij Meerssen langs Buchten, Holtum via de Holtummerweg naar de 
Winkelpoort van Susteren gaat en via de Feurderpoort door Feurth naar Schilberg en 
verder naar Roermond. Deze weg treffen we op een zeventiende-eeuwse kaart aan 
en wordt omstreeks 1800  Grande Route de Maestricht à Ruremunde  genoemd: De 
grote weg van Maastricht naar Roermond. Hoe oud deze weg is? Moeilijk te bepalen, 
wellicht ver voor de komst van de Romeinen en maximaal tot de laatste IJstijd en 
het zal wel oorspronkelijk een tracé zijn geweest welk door kudden dieren gevormd 
is. 
Een ander tracé is door de moerassen van het terras van de IJzerenbos29 en Hout 
welke de oriëntatie had op de Rode Beek en in vroeger eeuwen de IJsstraat werd 
genoemd; nu wordt het eerste stuk de  Sjtasiewaeg (Stationsstraat) genoemd. Het 
leidt naar de kapel van Isenbruch, alwaar een splitsing optreedt: één weg in 
                                                      
29 Zie ook de legende van de Rit door het IJzerenwoud, waarbij een vrouwelijke demon de ruiter met 
paard het moeras in lokte. 
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zuidoostelijke richtingen (Millen, Tudderen, Sittard, Gangelt, Geilenkirchen) en één 
in noordoostelijke richtingen (Havert, Wassenberg, Gelre). De tweede route was 
aanvankelijk op de Saeffelerbeek georiënteerd, later op de Roer. 
Het gebied Sittere waarin Haagsittard en Broeksittard en later Sittard was vanuit 
Susteren in vroeger dagen niet bereikbaar via de belangrijkste verbindingsweg ten 
oosten van de Maas, maar via de IJsstraat en dan via Millen of Tudderen.. 
Dit zullen lang de verbindingswegen zijn geweest .Er zullen toen er nederzettingen 
waren wel nog enkele lokale, doodlopende wegen zijn geweest, zoals de Koyerstraat, 
Rijdtstraat, Louerstraat, Heulster Wegsken, Heerenstraat (in IJzerenbos) en 
Elzenweg (ook wel eens: Houtstraat). 
Dat de oudste nederzetting langs de grote verbindingsweg van zuid naar noord zou 
liggen, zal wel niemand verbazen. Immers ruim de helft van de bebouwing rond 1800 
ligt langs deze weg en is ca. één kilometer lang: vierhonderd meter binnen het stadje 
en zeshonderd meter in Feurth. 
Het zal niet echt iemand verbazen, aangezien men mag verwachten dat de woonkern 
die de naam aan het gebied geeft, ook de oudste is en zo gezien zou Susteren dan als 
oudste woonkern uit de bus moeten komen. Echter wat als logisch ervaren wordt, 
behoeft dat nog niet te zijn. In onze directe omgeving bemerkt men dat Haagsittard 
eeuwen ouder is dan Sittard en mogelijk Broeksittard ook, Aldeneik is vele eeuwen 
ouder dan Maaseik en Buitenop  lijkt belangrijker te zijn geweest dan Roermond. 
Daar waar zich een stad ontwikkelde in onze directe omgeving lijkt het erop dat de 
stadskern jonger is dan een of meer andere woonkernen.  

De bases: akkergrond, weilanden, hooilanden en woeste gronden. 

Een tweede voorwaarde vindt men dat de bases  zo gunstig mogelijk moeten liggen 
ten opzichte van de woonhuizen, boerderijtjes. De afstand  moet zo klein mogelijk 
zijn. Maar hoe kunnen wij bepalen, zeker als we bedenken dat voorwaarden langs 
het kilometerlange lint nagenoeg hetzelfde lijken, waar die voorwaarde het beste tot 
uiting komt. Het is waarschijnlijk dat toponiemen (veld- en andere namen) hun 
herkomst te danken hebben aan de toestand van de grond ofwel aan een eeuwenlang 
gebruik door de mens van die grond. Zo geven toponiemen met –veld of –akker te 
kennen dat die gronden als landbouwgrond werden gebruikt (ploegen, zaaien, 
oogsten).  
Weide en zeker Koeweide laat ons weten dat we in oorsprong met een weidegebied 
en wel voor koeien te maken hebben. Riet, Rijd is een naam voor een nogal 
moerassig gebied waar bijvoorbeeld gras en riet groeit. Slechte grond, maar wel als 
hooiland te gebruiken. Nog in de achttiende eeuw betaalde men voor de grond in de 
Rijdt slechts een-derde van de belasting die gebruikelijk was.  
Namen met -woud, -hout, -bos, -heide  of iets dergelijks geven aan dat we met woeste 
grond te maken hebben. Daarvan hebben we er meer dan genoeg rond de 
woonkernen van Susteren: IJzerenbos, Hout, Keurbos, Dieterderbos, Taterbos, 
Heulst, Heide … 
In Susteren treffen we een samenhangend gebied met nederzettingsnamen rond de 
terrasrand van de terrassen Eisden-Lanklaar (Susteren) en Caberg 3 (Nieuwstadt, 
IJzerenbos) en wel de akkers (Munster-, Middel- en Lentveld) op terras Eisden-
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Lanklaar en op het terras van Caberg3 de weide (Koye=Koeweide), hooiland (Rijdt) 
en bosgebied (Heulst). In het gebied ligt ook de kruising van de grote 
verbindingsweg en de secundaire weg langs de beken. De toponiemen geven de oude 
landbouwsituatie op voortreffelijke wijze weer. 
Een schets van de situatie omstreeks 600 zou dus de volgende nederzetting met een 
klein woongebied kunnen weergeven (een eilandje in vrij dunbevolkt gebied):  

 
 
Binnen de nederzetting liepen 
uiteraard een aantal doodlopende 
weggetjes, waarvan we de 
oorspronkelijke functie aan de 
naam kunnen aflezen. 
Koyerstraat weg naar en langs 
Koye, nu Wilhelminastraat en 
wellicht Heidestraat. De 
Rijdtstraat naar de Rijdt begon 
aan de Ijsstraat (Stationsstraat), 
nu Vincentiuslaan en mogelijk 
Bosstraat. Binnen de bosgebieden 
het Heulster Wegsken en binnen 
de IJzerenbos de Heerenstraat.  

 

 

 

Hiernaast een detail uit de oudste 
kadasterkaart. Situatie ca. 1820-1840 
Uit het meetboek (1783) is bekend dat 
op de hoek Feurth/ Ijsstraat een 
boomgaard  (3000 m2), een hoptuin 
(1300 m2), een wal (130m2) en een 
vijver tegen het Leschenbroek aan. 
Het was een ruime toegang vanuit 
Feurth de Ijsstraat in. Dit was de plaats 
waar het vee verzameld werd om op 
heide en in bos te laten weiden. Hier 
was ook een poel, de  weier (wiejerd) 
genaamd, waar het vee kon drinken, in 
Dieteren  d’n drènk. 
De laatste rest van een oude voorde 
was een muurtje van de brug in de 
Stationsstraat bij pand nummer 1, is 
onlangs eerst verdwenen.  
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Susteren, twee eeuwen Nederland (1814-2014)  (IV) 
Wil Schulpen 

Koninkrijk Nederland (1839-nu) 
In het Traktaat van Londen van 19 april 1839 werd bepaald dat de tegenwoordige 
provincie bij Nederland gevoegd werd. Een jaar later werd de Nederlandse grondwet 
voor het hertogdom Limburg van kracht verklaard. Nu echter waren de kaarten voor 
Susteren anders geschud. Susteren lag met Roosteren nu in een soort pas-engte die 
Zuid Limburg met de rest van het land verbond.  

Hertogdom Limburg (1839-1867) 
Een gevolg van het traktaat was dat Limburg, als hertogdom deel uit ging maken van 
Nederland, maar tevens als 
compensatie voor het verlies van 
westelijk Luxemburg voor de Duitse 
Bond, deel ging uit maken van die 
bond. In hoeverre dit gegeven enige 
indruk heeft gemaakt is uit de 
documentatie niet duidelijk 
geworden. Enig voordeel of nadeel 
hierdoor is evenmin gesignaleerd. 
Het deel uitmaken van de Duitse 
Bond schijnt van geen belang te zijn 
geweest. In 1867 werd deze bond 
opgeheven en sindsdien was Limburg 
een gewone provincie van Nederland. 
 
Gemeentebestuur 
De eigen inbreng in de samenstelling van het lokale bestuur werd door de 
Nederlandse overheid weer ontnomen. De burgemeester werd weer door de koning 
benoemd, de schepenen door de gouverneur en de raadsleden door GS; de secretaris 
door de koning en de ontvanger door de gouverneur. 
In 1851 kwam hierin verandering. De huidige vorm van raad, B&W en burgemeester 
wordt ingevoerd. De leden van de raad worden door censuskiesrecht30 gekozen. De 
wethouder wordt door de raad uit zijn midden gekozen. De burgemeester wordt door 
de koning benoemd. De secretaris en ontvanger worden door de raad op voordracht 
van het college benoemd. 
Deze gemeentewet op basis van de grondwet van 1848 is nog steeds de grondslag 
van ons systeem, zij het dat er  nu algemeen kiesrecht is, zittingsperiode van vier jaar 
voor raad en wethouders en kiezen elke vier jaar.  

                                                      
30 Census- of cijnskiesrecht. Een kiesrecht gebaseerd op het betalen van een bepaalde geldsom aan 
belastingen. 

HISTORIE 
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Grande Route wordt Rijksweg 
Al sinds de vroege middeleeuwen liep er een weg vanuit Maastricht-Wijk  langs de 
Maas naar Susteren en vandaar richting Roermond.  Dit was de belangrijkste 
verbindingsweg langs de oostzijde van de Maas in noord-zuid richting en hij kwam 
uit de richting Buchten-Holtum via de huidige Holtummerweg richting Winkelpoort 
en verliet Susteren via de Feurderpoort, Feurthstraat, Louerstraat en de toenmalige 
Roermondseweg. Deze weg kende in Feurth een verbinding naar het oosten die zich 
in Isenbruch splitste in een weg in het dal van de Rode Beek en een weg in het dal 
van de Saeffelerbeek.  Achter de Vloedgraaf, in de volle of late middeleeuwen 
gegraven, splitste zich een weg  naar Sittard af, de Susterderweg nu aan het begin 
Overslagweg genoemd.Die draagt bij Nieuwstadt nog steeds die naam. 

Kaart wellicht 1840 met toevoeging tracé nieuwe rijksweg en de spoorlijn 
 
De nieuwe rijksweg werd zoveel mogelijk rechtgetrokken en vanaf de 
gemeentegrens met Echt tot aan de Louerstraat werd het een rechte weg, waardoor 
stukjes buiten het tracé kwamen te liggen zoals we nu nog zien bij enkele huizen, 
welke we kunnen aanduiden met bij het Hofmanskruis. Vanaf de Louerstraat tot aan 
de Feurderpoort werd de weg rechtdoor getrokken door de tuinen van de mensen aan 
de Feurthstraat. Hierdoor kwamen gedeelten van  tuinen aan beide zijden van de weg 
te liggen, een situatie die anno 1970 nog incidenteel bestond. 
Achter de Vloedgraaf, waar de wegen liepen naar Nieuwstadt-Sittard en Holtum-
Maastricht, werd nu een geheel nieuw tracé aangelegd, zowat in het midden van 
beide voormalige tracés.  
Waarom men in Susteren de Rijksweg via de kom liet lopen is niet duidelijk. Elders 
zoals bijvoorbeeld in Echt en Sittard meed men de bewoning zoveel mogelijk. In elk 
geval betekende deze planning het eind van de eeuwenoude Feurderpoort.  
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Spoorweg 
De afscheiding van België betekende ook dat het noodzakelijk werd dat aan de 
oostzijde van de Maas een spoorweg werd aangelegd. En die was niet buiten 
Susteren te plannen, wilde men vanuit Roermond Sittard bereiken. Susteren kreeg 
ook een station. Dit gebouw lag wel ver van de woonkernen af. Feurth en Susteren 
lagen er ongeveer een kilometer of iets verder vanaf. De spoorweg kruiste de oude 
oostelijke verbindingsweg, de IJsstraat nu Stationsstraat,  en vanaf dat punt werd een 
weg naar het nieuwe station gemaakt. 
Dit  station bracht de wereld dichterbij. Vier maal per dag vertrok er een trein in 
beide richtingen, ’s morgens twee en ’s avonds twee. Maar niet alleen mensen, maar 
ook producten werden via de spoorweg aangeleverd. Hierdoor ontstond enige 
werkgelegenheid langs de IJsstraat. Zowel voor mensen als producten werden 
faciliteiten geschapen. Voor de mens betekende dit hotel, pension, café. Het aantal 
huizen langs de IJsstraat zal zo omstreeks 1900 ongeveer tien zijn geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisdom Roermond 
Susteren was altijd gelegen in het bisdom Luik, met uitzondering van enige jaren 
onder de Franse bezetting. Zoals vele eeuwen van te voren was Susteren door de 
afscheiding van België in een andere staat gelegen als de zitplaats van de bisschop. 
Kennelijk vond men dat nu niet meer kunnen. Daarom werd in 1841 het apostolisch 
vicariaat Limburg ingesteld, waarvan Johannes Augustinus Paredis, de eerste 
bestuurder. Hij had de titel bisschop van een vroeger bisdom Hirina (Irina) in 
Tunesië.  
Het eerste teken in het archief van de parochie dateert van 11 juli 1842 wanneer hij 
pastoor Leurs toestemming geeft om een calvinist in de kerk op te nemen na 
voldoende instructies en onder de voorwaarden van doop en biecht. In 1852 geeft de 
bisschop aan de pastoor toestemming om een kruisweg in de kerk te plaatsen. 
In 1853 werd de kerkprovincie weer hersteld en werd het apostolisch vicariaat een 
bisdom. Susteren zal vanaf die tijd tot dat bisdom behoren. 
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Gelaeze 
 
Een vlucht over Limburg 

Vijftig (voormalige) gemeenten in Noord en Midden Limburg 
in gedichten bezongen door Jacques Aussems.  De bundel is 
in full-color gedrukt en telt 146 pagina’s incl. uitvoerige 
toelichtingen. De prijs bedraagt 19,50 Euro. De bundel is 
uitsluitend online te bestellen via: 
                          www.mijnbestseller.nl/shop .  
 
De aldaar genoemde categorie ‘literatuur’ aanklikken en 
vervolgens zoeken onder ‘Aussems’. 
 

 
Historisch Jaarboek Land van Zwentibold 2014 

Dit jaarboek telt 216 pagina’s. Het is verkrijgbaar bij het 
secretariaat: Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen 
Het is inmiddels de vijfendertigste jaaruitgave. Naast 
historische opstellen bevat het boek ook gedichten van 
o.m. Meindert Muller, Janneke Volkerink, John Hertog, 
Toon Vis en Jacques Aussems. Het omvat een twaalftal 
opstellen over o.m. Bandkeramiek (W. Hendrix), Sint 
Maarten op schepenzegels in Limburg (Louis 
Broekmeulen), vaarwegen en havens in de W.M. (Sjef 
Maas) en het Streekmuseum Schippersbeurs, 
volkskundig museum in het Maasland (Harry Strijkers) 

 
 
Thorn het witte stadje. 

  
Wie Thorn bezoekt, waant zich in een ver 
verleden. Op deze kleine ruimte staan 107 
geregistreerde rijksmonumenten . De 
atmosfeer van het stadje ademt een zekere 
voornaamheid uit. De gotische abdijkerk 
torent hoog boven de witgekalkte huizen uit. 
Deze voorname huizen, afgewisseld door 

stoere hofsteden met schilderachtige binnenplaatsen getuigen van een grootse 
geschiedenis.  De abdijkerk is het belangrijkste monument in Thorn en dateert van 
het laatste kwart van de tiende eeuw. Het gehele jaar door is de abdijkerk te 
bezichtigen. Toertje Thorn, tel. 06-20838458.Zie ook de 
website:    www.toertjethorn.nl 
  

GELAEZE     

http://www.mijnbestseller.nl/shop
tel:06-20838458
http://www.toertjethorn.nl/
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Awwer foto’s  
  

AWWER FOTO’S     
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Foto’s van de Engelse vliegtuigen twee weken 
voordat de aanval op Dieteren en Susteren 
begon. Susteren was sinds 7 november nagenoeg 
verlaten. Dat het dorp reeds drie maanden 
beschietingen van Amerikanen en Engelsen had 
ondergaan was nauwelijks te zien. 
Mariaveld bestond in die dagen uit huizen langs 
de Marialaan, Wilhelminalaan en Vincen-
tiuslaan (deels de voormalige Rijdtstraat). 
Rechts onder is het Vincentiusplein te zien. 
 
 
 
 
Rechts: werkplaats en loods voor locomotieven. 
Linksboven het Vincentiusplein. 
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Programma komende twaalf maanden  

DATUM GEWIJZIGD: 
Maandag 19 jan. Thema-avond: “Oorlog, neet allein in Zöstere”;  

Dinsdag 21 april Jaarvergadering met na de pauze muzikaal optreden van                 
Paul van Loo.  

Dinsdag 19 mei  Einderhof – Nederweert-Eind – middagtocht met bus. 

Dinsdag 23 juni Thema-avond over natuur. 

Zaterdag 15 augustus Kroedwèsjviering. 

Dinsdag 15 september Busreis naar Steijl; eten in Belfeld. 

Dinsdag 20 oktober 19:30 uur: Lezing “Eigenwij(n)s)”; aansluitend in kader van 
vijfenveertig jarig bestaan feestelijke afsluiting. 

Donderdag 26 november 19:30 uur: Sjterre Sjtraole i.s.m. Veldeke Krink Ech. 
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