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Verenigingsnieuws 
Ad Feijen 
 
Jaarvergadering 2009 
 
Op  dinsdag 21 april 2009 (niet maandag!) wordt in ’t Stift, Salvatorplein 2, de 
jaarvergadering van onze vereniging gehouden 
De agenda luidt als volgt. 

1. Opening  
2. Notulen jaarvergadering 2008 (in deze Heemklank) 
3. Jaarverslag secretaris  (in deze Heemklank) 
4. Jaarverslag Penningmeester (in deze Heemklank ) 
5. Kascommissie (verslag en nieuw lid) 

De heer J. Bocken, mevr. M.  Kiesouw  en mevr.  M. van Helden- L’Orteye vormen 
deze commissie. De heer Jo Bocken is aftredend. 

6. Heemklank (nieuwe opzet en redactie) 
7. Contributie  2010 
8. Bestuursverkiezing (Nog altijd is er dringend aanvulling nodig ) 
9. Reisprogramma 2009 (in deze Heemklank) 
10. Rondvraag 

Sluiting van het officieel gedeelte en pauze 
 
UNICEF  na de pauze 
 
Na de jaarvergadering op DINSDAG 21 APRIL om 19.30  uur , zal deze avond opgevuld 
worden door Unicef Afd. Mijnstreek. 
 
Na de expositie “OORLOGSKINDEREN” in het Verzorgingshuis  Vastrada  , wordt dit 
project afgesloten met een lezing  door Unicef  met als titel  : 
 
OORLOG , KIND EN KINDERFONDS. 
HET KIND IS HET KIND VAN DE REKENING!  
 
Onder deze titel zal Dhr. Theo Hoogeveen  uit Maastricht  ons met  zijn ervaringen in 
oorlogsgebieden nader kennis laten maken. 
 
Hij heeft als beroepsofficier  voor de Verenigde Naties  als ongewapend  Militair  waarnemer  
o.a. in het Midden-Oosten  de naleving van de diverse bestanden , die daar in de loop der 
jaren zijn afgesloten ,  te inspecteren. 
Hij had toen als woonplaats : Damascus ,Tiberias en Jerusalem .  
      . 
Sinds zijn funtioneel leeftijds-ontslag  heeft hij landelijk diverse  bestuursfuncties bekleed  . 
Sinds 2004  doet hij voorlichting op basisscholen  en traint hij nieuwe Unicef vrijwilligers. 
 
Uit bovenstaande moge blijken , dat  U van deze avond  wel iets mag verwachten dat ons tot 
nadenken zal stemmen.     
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Jaarvergadering 21april 2008 in ’t Stift 
 
Aanwezig:  
J. Verberkt, A. en J. Peters, S Feijen, A. Beij-Lambermon, A. Douven-Fiddelers, R Bocken-
Cleven, B. Weijzen-Masthoff, G. en M. Kiesouw, G. Klaassen, L. Meulenberg, V. 
Widdershoven, H. Beusmans,  E. Tummers,  B. Hendrikx, R. Hendrikx-Tubeé,  A. 
Moorthaemers-Masthoff,  Jan en Els Looyen, M. van Helden- L’Orteije, L. Ermans-Steyvers, 
M. Willems-Schleipen,  hr. en mw. Parren-Beckers, F. Slangen-Hilkens, B. en D. Benz, M. 
Krijntjes,  P. Corneth-Grachten, T. Wagenveld, Paula Hellebrekers, Marga Schulpen-Eberson, 
Mia Buckx, Betsie Nelissen-Schreuders, Bertie Bohnen-Hellebrekers, Marlies Storken, Sef en 
Carla Hoorens-Lumens, Henk en Miep Frencken-Fincken, Jan van Dooren, Gerda en Sjra 
Meuwissen, J. Hennissen-Janssen,   A. Feijen, W. van Thoor, R. Doggen-Frielinck, L. 
Storken en W. Schulpen.  
 
Afgemeld 
L. Storken, Annie en Jo Bocken. 
 
 
De voorzitter opent de vergadering waarbij hij iedereen welkom heetmet een speciaal welkom 
aan mevrouw  Adamczyk uit Herkenbosch,welke na de vergadering een lezing zal verzorgen. 
Afgelopen jaar was een rustig doch we hebben behoorlijk aan de weg getimmerd. Nog 
excuses voor de onjuiste datum van deze vergadering in de Heemklank.  
Verslag vorige jaarvergadering en secretarieel jaarverslag worden zonder op- en / of 
aanmerkingen goedgekeurd. Nieuwe schrijvers voor de Heemklank zijn welkom. 
De samenwerking met Echter Landj en HV Nieuwstadt heeft geleid tot stadsgidsen.   
Financieel jaarverslag 
De dames Buckx en Kiesouw doen namens de kascontrolekommissie verslag van de 
bevindingen en spreken hun waardering uit voor het werk van de penningmeester: het ziet er 
keurig uit, prima verzorgd, men was dik tevreden. De vergadering gaat akkoord met het 
voorstel en keurt het verslag goed. De voorzitter constateert dat de penningmeester 
gedechargeerd is.  
Kascontrolecommissie 
Mevrouw Buckx  die aftredend is wordt voor haar inzet bedankt door de voorzitter. De heer J. 
Bocken en mevrouw Kiesouw  zullen samen met het nieuwe kascommissielid Mw. M. van 
Helden- L’Orteye komend jaar de boeken controleren.  
Reiscommissie 
Een toelichting op de komende reizen wordt gegeven. De eerste reis is inmiddels volgeboekt. 
De reis naar het vliegveld in Düsseldorf gaat vanwege de vele formaliteiten niet door. Waar 
deze reis nu heen gaat zal nader bepaald worden  
Bestuursverkiezingen 
Geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling.  
Contributie 
Contributie blijft gehandhaafd  op € 15,=.   
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Rondvraag: 
   

- Samenwerking met  Veldeke Kring  Echt heeft erin geresulteerd dat er een wedstrijd is 
geweest met voordrachten in dialect voor de leerlingen van de  basisscholen. In de 
jury zaten Annie Schreuders-Derks, Karel Fiddelers en Ad Feijen. 

- Wanneer er mensen zijn die interesse hebben in een cursus lezen en schrijven dialect 
kunnen die zich opgeven bij de bestuursleden. Bij voldoende deelname wordt een 
cursus georganiseerd. 

- Vanaf 6 november zal een tentoonstelling georganiseerd worden in Vastrada over 
Settala, een Joods meisje dat in wereldoorlog II een tijd lang verbleef in een 
woonwagen aan de Baakhoverweg. Mensen met foto’s of anekdotes kunnen bij Ad 
Feijen terecht. 

- ‘stadswandelingen’: in drie kernen zijn voorlopig wandelingen mogelijk: Echt, 
Nieuwstadt en Susteren. Er zijn drie gidsen opgeleid met als specialiteit kern Susteren. 
Voor deze wandelingen kunt u terecht bij het VVV op de Plats te Echt.    

Na de pauze brengt Mevr. Adamczyk uit Herkenbosch aan de hand van vele voorbeelden een 
lezing over gevlochten granen.  
 
 
Wil Schulpen 
 
 
Nieuws van de Reiscommissie 
 
Ook dit jaar willen wij een drietal reizen organiseren. 
Wij stellen U de navolgende  reisdoelen voor : 
 
12 mei gaan we naar Delft , waar we o.a. het “ Het Prinsenhof” bezoeken , waar de Gouden 
Eeuw  in volle glorie straalt. 
 
14 juli is Ronse in Belgie aan de beurt,waar we o.a. de Sint Hermescrypte bezichtigen en 
s´middags met gidsen  een rondtoer door de Vlaamse Ardennen  afwerken. 
 
15 september gaan we , op veler verzoek,naar Gent waar we  een kleine stadswandeling 
maken met de St. Bavo  als bezichtiging. 
´s Middag bezoeken we de Universiteits-plantentuin. 
 
De prijs voor deze reizen zal €  44,-- per stuk gaan kosten,waarin begrepen de 
reis,gidsen,entree´s en een 3-gangenmenu als dagafsluiting . 
 
Wij denken ook dit jaar  u leuke reizen aan te bieden. 
 
Voor diegenen die aan deze reizen willen deelnemen,maar voor de individuele reizen geen 
aanmeldingsformulier ontvangen , dienen zich aan te melden bij de reiscommissie .  
 
De Reiscommissie 
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Financieel overzicht 2008 
 
Saldo 1 januari 2008   € 2.280,22 
 
 
Inkomsten 
 
Contributies                 2.755,00 
Subsidie tentoonstelling        400,- 
Opbrengst tentoonstelling          57,47 
 
 
 
Uitgaven 
 
Heemklank         € 2.249,72 
 
Activiteiten       € 
Schutterijen           135,88 
Jaarvergadering + oogstkrans         135,00 
Basiliek i.s.m. L.G.O.G.            85,005 
Grafisch museum          158,15 
Kroedwèsj           137,709 
Heraldiek           141,60 
Expositie oorlogskinderen         258,60 €  1.051,93 
 
 
Abonnementen            81,00 
Administratie             34,60 
Verzekering           102,57 
Kamer van Koophandel           27,00 €      245,17 
 

 

 

Saldo per 31 december 2008       €   1.945,87 

 

Totaal     €  5.492,69    € 5.492,69 
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Spel der Heiligdomsvaart (9) Slot 
Toneelwerk dat geschiedenis maakte 
Evert Zits 
 
Heiligdomsvaart 2007 
Zeven jaar lijkt een lange periode, maar de tijd flitst voorbij en er lag wederom een 
Heiligdomsvaart in het verschiet: 2007. Het stichtingsbestuur ging weer welgemoed aan de 
slag onder leiding van de nieuwe voorzitter, Ad van Mierlo. Hij was Paul Wolfs opgevolgd, 
die het voorzitterschap kort maar krachtig had bekleed. 
 
Wijzigingen 

Opmerkelijk was dat het in 2000 nieuw ingevoerde 
beeldmerk werd vervangen door het vroegere, zij het in 
gestileerde vorm en minder gedetailleerd. Een 
ingrijpende beslissing was ook dat de regisseur van het 
spel niet meer werd belast met het ontwerpen en 
regisseren van de reliekenstoet. Dit karwei kwam nu in 
andere handen. 
Als thema voor deze heiligdomsvaart, die plaats zou 
vinden van 31 augustus tot en met 16 september, werd 
gekozen “In Gaods Naam”. 
 
Het stichtingsbestuur ging tijdig aan de slag en spoedig 
lag een uitgekiend plan de campagne ter tafel. De zes 
werkgroepen begonnen vol energie en enthousiasme 
met de voorbereidende werkzaamheden. 

 
Volop propaganda 
Ook nu weer werd de komende Heiligdomsvaart uitvoerig gepromoot. Al in een vroeg 
stadium werden op tal van plaatsen in Susteren en Dieteren fraaie borden geplaatst, waarop 
markante teksten uit het Spel stonden vermeld. 
Alle facetten van het Heiligdomsvaartgebeuren kwamen uitgebreid aan bod in de pers en op 
TV, radio en internet. Met name de activiteiten rond het Spel vormden een dankbaar 
onderwerp. In weekblad De Trompetter werden alle hoofdrolspelers afzonderlijk geïnterviewd 
door Cor Voorter.  
Het bisdomblad De Sleutel wijdde een apart themanummer aan de diverse evenementen die in 
en nabij de Amelbergakerk gingen plaats vinden. 
 
Spel 
Voor de tweede maal werd  Karel Fiddelers aangezocht om het Spel te regisseren. Er waren 
tien uitvoeringen gepland. De nieuwe titel van het Spel “Weerlicht der eeuwen” werd 
aangehouden. Aan de tekst was traditiegetrouw, ook nu weer geschaafd. Als locatie voor het 
toneelpodium werd wederom de noordzijde van de kerk gekozen. De toneelbouw zelf 
onderging een aantal veranderingen. 
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De traditionele auditie-avond, die altijd openbaar was geweest, vond niet meer plaats. 
Jammer! De regisseur had nu voor het invullen voor de sprekende rollen gekozen voor een 
soort “Idols”-aanpak. De gegadigden voor een rol moesten nu, zonder publiek, in hun eentje 
hun acteertalenten tonen aan de regisseur en zijn assistente Jessie Pörteners-Eberson. 
Op 21  december 2006 vond in zaal Mirage de roluitreiking plaats, waarvoor veel 
belangstelling bestond. In zijn welkomstwoord sprak voorzitter Ad van Mierlo zijn 
vertrouwen uit in het in alle opzichten slagen van de komende Heiligdomsvaart. Dat in 
Susteren weer iets groots stond te gebeuren bleek uit de inspirerende speeches van de 
regisseur, deken Kuijer en burgemeester Schaftenaar. De twee laatstgenoemden viel de eer te 
beurt om de rollen uit te reiken. Dat ging steeds gepaard met een hartelijk applaus voor de 
uitverkorenen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Het toneelpodium in aanbouw en voltooid 
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Rolverdeling 
Spelleider Jan van Wegberg 
Geschiedenis Mieke de Groot-Roeters 
Legende Karin Fiddelers 
Heriold  Mike Roebroek 
Blinde Man Kees Derks 
Willibrord Jos Bohnen 
Vastrada Natascha Courage-Plum 
Dienstmaagd Lian Linssen 
Ansbald Martijn Pustjens 
Blittrudis Lize Lotte Spiering 
Drogo  Koen Peters 
Ogida  Cécile Peels 
Wigibald John Schulpen 
Oude Man Harie Lempens 
Slaaf  Frank van Neer  

Siginand Will Gulikers 
Fulbertus Ron Geraets 
Odo  Har Peters 
Lotharius Bas van Neer 
Zwentibold Peter Feijen 
Oda  Sylvia Knelissen-Denis  
Amelberga Joseline van Eijs 
Cecilia  Elina Cuijpers 
Benedicta Kiki Bruers 
Relindis  Birgit Baetsen 
Bode  Paul Peters 
Troubadour René Denis 
Hofnar  Rob Elshout 
De Dood Erich Maassen 

HV-virus 
Naarmate de Heiligdomsvaart naderde raakte de Susterense gemeenschap steeds meer besmet 
met het HV-virus. De voorbereidingen raakten in volle gang en beheersten het dagelijks leven 
van menige Susterenaar. Met veel elan en toewijding zetten veel vrijwilligers zich , voor en 
achter de schermen, in om ook van deze Heiligdomsvaart een prachtig feest te maken. 
Ruim op tijd was het toneelpodium gereed en kon gestart worden met de buiten-repetities, 
waarbij ook talrijke figuranten en paarden, ten tonele verschenen. Traditiegetrouw was de 
publieke belangstelling voor deze gratis voorstellingen zeer groot. 

In een feestelijk versierd Susteren begon op vrijdag 31 augustus de Heiligdomsvaart 2007 met 
een plechtige openingsmis in de Amelbergakerk, gecelebreerd door Mgr. Wiertz. 

Première Spel 
Op de mooie zomeravond van zaterdag 1 september vond onder grote belangstelling, de 
première plaats van het Spel. 
Het werd een prachtige uitvoering; knap geregisseerd en met goede, soms excellente 
acteerprestaties. De flitsende ouverture van het Spel in 2000, geïnspireerd op de gewijzigde 
naamgeving “Weerlicht der eeuwen”, was nu vervangen door traditioneel trompetgeschal. 
Niet origineel, maar altijd sfeervol! De mooie massazang in het eerste deel, eveneens een 
primeur in 2000, bleek (terecht!) voor herhaling vatbaar: een indrukwekkende scène. Een erg 
storend element was het knetterend vuurwerk dat “het licht” uitbeeldde dat de bekeerde 
Wigibald tegemoet ging.  
Een nieuw element in het Spel was het preludium dat vooraf ging aan het tweede deel. Daarin 
werd uitgebeeld hoe het tot het Christendom bekeerde volk in vrede leefde tot de inval van de 
Noormannen, die plunderend en alles plat brandend rondtrokken. Het laatste werd op het 
toneel suggestief uitgebeeld door vuurspuwers, het vredesgeluk door stijlvolle dansen, 
uitgevoerd door ballet-Bama, in een fraaie choreografie van Chislaine Lof en Dimphy 
Koolen. 
Ook het tweede deel en het naspel waren boeiend en soms aangrijpend. Ook hier waren de 
massascènes bijzonder levendig en sterk betrokken in het spel. 
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Kostumering, grime en rekwisieten waren tot in de finesses verzorgd en de timing van muziek 
en verlichting was perfect.  
Kortom; een vaak oog- en oorstrelende toneelmanifestatie, waarbij het slotlied “ ’t Belaofde 
Landj” een treffende bekroning vormde. Een enthousiast publiek beloonde regisseur en alle 
uitvoerenden met een ovationeel applaus. 

Mooie dagen 
Twee weken lang was de schijnwerper gericht op het oude Suestra dat mooie dagen beleefde. 
De Heiligdomsvaart werd omlijst door talrijke culturele evenementen van hoge kwaliteit en 
een grote verscheidenheid. Een bijzondere bezienswaardigheid vormden de door de 
plaatselijke kunstenaar Huib Heijnen vervaardigde mammoet-schilderwerken met 
afbeeldingen van figuren en scènes uit het Spel. 
Een ware publiekstrekker was de unieke kunstroute door oud-Susteren met een grote variatie 
van creaties van kunstenaars uit Nederlands en Belgisch Limburg. Voorts was er een scala 
van muziek- en zang uitvoeringen met optredens van o.a. Guido’s Orchestra, Reïncarnatus, 
Schola Cantorum uit Sittard, Sumadi en orgelconcerten door o.a. Ad Gijzels. Zeker mag niet 
onvermeld blijven het mooie concert door de harmonieën St. Cecilia en Les Amis Reunis, in 
samenwerking met een groot kinderkoor.  
Deze culturele evenementen trokken een groot aantal bezoekers en vormen steeds meer een 
grote toegevoegde waarde aan de feesten rond de Heiligdomsvaart! 

Historische - en reliekenstoet 
Ook nu weer was de reliekenstoet die op zondag 9 september door de straten van Susteren 
trok het stralend hoogtepunt van de Heiligdomsvaart. De imposante stoet, verdeeld in een 
historisch en een religieus gedeelte, met ruim duizend medewerkers, werd samengesteld en 
geregisseerd door Jos Douven, Paul Peters en Jac Salemans. 
In het eerste deel werd in kleurrijke taferelen, omlijst door zang, muziek en dans, uitgebeeld 
wat zich in vroeger tijden afspeelde rondom een Heiligdomsvaart. 
Het tweede gedeelte van de stoet had een zuiver religieus karakter, waarbij een traditioneel 
aspect van de Heiligdomsvaart in ere wordt gehouden; het ronddragen van de relieken. In een 
nevel van wierook werden prachtige en kostbare schrijnen en borstbeelden met relieken van 
heiligen uit Maastricht, Susteren en Odiliënberg meegedragen, onder de klanken van 
muziekgezelschappen en zangkoren. 
Vol bewondering en verwondering werd de stijlvolle en luisterrijke stoet gadegeslagen door 
het toegestroomde publiek. 

Hoogtepunt bij kerkelijke viering 
Aan de kerkelijke viering van de Heiligdomsvaart werd weer veel aandacht geschonken. 
Zowel in de Amelbergakerk als de kerk van Mariaveld werden plechtige Eucharistievieringen 
gehouden, gecelebreerd door kerkelijke hoogwaardigheidbekleders. 
Ook op het toneelpodium vonden enkele pontificale diensten plaats waarvan met name 
gememoreerd moet worden de door de KRO live uitgezonden Eucharistieviering, 
gecelebreerd door Mgr. Wiertz, op zondagmorgen 9 september. Voorafgaande aan deze dienst 
werd de verheugende mededeling  gedaan dat de Amelbergakerk was verheven tot basiliek. 
Een mooiere apotheose van deze Heiligdomsvaart had men zich niet kunnen wensen. 
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Voorbij 
Eind goed, al goed! Dat was zeker van toepassing op de slotuitvoering van het Spel op zondag 
16 september. Spelers en speelsters zetten, na een reeks van negen uitverkochte uitvoeringen, 
de kroon op het werk in een schitterende laatste uitvoering. Zij werden, onder spontaan 
applaus van het opgetogen publiek, in de bloemen gezet. De voorzitter van het 
stichtingsbestuur, Ad van Mierlo,  richtte woorden van lof en dank tot allen die zich hadden 
ingezet om de Heiligdomsvaart te doen slagen.  
Susteren had getoond hoe een kleine gemeenschap boven zichzelf kon uitgroeien. 

De Heiligdomsvaart 2007 was voorbij. 
Met voldoening kon men er op terug zien, maar ook met een tikkeltje weemoed, omdat aan 
een mooie tijd een einde was gekomen. 

Slot 
Dit is het slot van een korte kroniek van het “Spel der Heiligdomsvaart” c.q.  “Weerlicht der 
eeuwen” en omvat een periode van zeventig jaar; tijdvak 1937 – 2007. 

 Bij de eerstvolgende Heiligdomsvaart in 2014 is het Spel aan zijn tiende editie toe. Een 
bijzonder feit en een bewijs dat dit unieke openluchtspel  onlosmakelijk verbonden is met de 
Heiligdomsvaart van Susteren. Daarbij kan men zich wel afvragen hoe het is gesteld met de 
“houdbaarheidsdatum” van Susterens oudste traditie. 
Onderkend moet worden dat het oorspronkelijk zuiver religieuze karakter van de 
Heiligdomsvaart stilaan verloren is gegaan. 
In zijn voorwoord in het programmaboekje van de Heiligdomsvaart 1965 merkte wijlen deken 
J. Deckers reeds op “dat de echte zin ener Heiligdomsvaart in de veranderende tijden geheel 
verdwenen is1. 
In een krantenartikel, gewijd aan de Heiligdomsvaart te Maastricht in 1990, wordt de 
Heiligdomsvaart omschreven als “een kijkspel met een vroom randje”. 
Volgens historicus Antoine Jacobs blijft er zelfs geen randje over. In een van zijn boeken die 
hij schreef over Bedevaartplaatsen in Nederland (gepubliceerd in 2000) noteert hij: 
“Heiligdomsvaart krijgt een steeds professioneler, maar tevens profaner karakter, evolueert 
van een religieus feest in een folkloristisch festival.” 
Het voorgaande overwegende kan de vraag worden gesteld: heeft de Heiligdomsvaart in onze 
religieus arme tijd, nu de kerken leeglopen, nog reden van bestaan? 
Het antwoord is positief, want men kan de Heiligdomsvaart blijven zien als een zinvol 
gebeuren, dat diep geworteld is in de Susterense gemeenschap. Het betreft Susterens 
waardevolste traditie, waarvan een dankbaar gebruik wordt gemaakt om een eigentijds feest te 
vieren, een mix van bezinning, historisch besef en cultuur. De Heiligdomsvaart is niet passé, 
als het verhaal maar blijft, zoals het al dertienhonderd jaar wordt doorverteld. 
Het verhaal van heiligen, een koning en koningskinderen, van abten en abdissen. Dit 
wonderlijk verhaal dat de priester-dichter Jac. Schreurs tot leven bracht in een groot 
openluchtspel. Een toneeltraditie die een waardevolle bijdrage zal blijven leveren aan 
Susterens Heiligdomsvaart. 

                                                 
1 Onder Heiligdomsvaart wordt verstaan: de vaart of tocht naar plaatsen waar, om de zeven jaar, de relieken 
(stoffelijke resten van heilige personen) worden getoond en vereerd.. 



12 
 

In dit licht bezien verdient het dan ook aanbeveling om de oorspronkelijke titel van het Spel 
weer in te voeren. De twee-eenheid tussen het Spel en de Heiligdomsvaart komt immers het 
mooiste tot uiting in de oude vertrouwde naam “Spel der Heiligdomsvaart. 
 

Spel 70 jaar “in de familie” 
Dat het Spel in diverse Susterense families een traditionele aangelegenheid vormt bewijst wel 
deze foto. Op de achtergrond een afbeelding van Drogo de krijger, gespeeld door Piet 
Lempens bij de première van het Spel in 1937. Op zijn arm zijn zoontje Albert als de 
vondeling. Als volwassene heeft Albert bij de Spelen van 1979, 1986 en 1993 de rol van 
Siginand vertolkt. Ook zijn broers Harie en Jo hebben hoofdrollen gespeeld. 
Op de Foto staat Albert afgebeeld met zijn kleinzoon Chris, die in 2007 een van de 
vondelingen was. 
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Links boven 
Spelleider – Jan van Wegberg 

 
Rechts boven 

Geschiedenis – Mieke de Groot- 
Roeters 

 
Onder 

Legende – Karin Fiddelers 
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Jos Bohnen - Willibrord    Natasha Courage- Plum – Vastrada 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Koen Peters – Drogo 
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Harie Lempens – Oude man      John Schulpen – Wigibald 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lize Lotte Spiering  
– Blittrudis 

 
            Martijn Pustjens    
                         – Ansbald 
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                             René Denis – troubadour en Rob Elshout – hofnar 
 

 

 

 

 

 

 

 Will Gulikers – Siginand 
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 Sylvia Knelissen- Denis – Oda     Har Peters – Odo 

 
  Ron Geraets – Fulbertus    Bas van Neer - Lotharius 
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Joseline van Eijs – 
Amelberga 

Kiki Bruers –   
Benedicta 

Birgit Baetsen – 
Relindis 

Elina Cuijpers – Cecilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Feijen - Zwentibold 
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Tentoonstelling: “ Een + Een = Een”   
tradities en gebruiken rond kennismaking en trouwen. 
Annie Schreuders-Derks 
 
Museum van de Vrouw te Echt   14 Februari 2009 tot 8 oktober 2009 
 

“ Een + Een = Een”  
Liefde, amour, love, liebe is een universeel gegeven. Het is van alle tijden. Maar de manier 
waarop de liefde benaderd wordt verschilt telkens weer. Ieder normaal wezen komt vroeg of 
laat in de ban. Schilders, dichters en kunstenaars vinden inspiratie in de liefde. Ook historici, 
sociologen en volkskundigen, ieder op zijn terrein probeert het fenomeen en haar uitwerking 
te documenteren. Met name voor volkskundigen is dit vanzelfsprekend een dankbaar 
onderwerp.  
Het leek ons dan ook boeiend om anderhalve eeuw in kaart te brengen met volkskundige 
tradities en gebruiken rond het thema trouwen. Af en toe met een terugblik naar vroegere 
eeuwen.  
Het lijkt een algemeen, simpel en gemakkelijk thema maar niets is moeilijker dan het 
alledaagse leven boeiend in beeld te brengen. Hoe dan ook, trouwen is en blijft een 
belangrijke onderneming, die maanden voorbereiding vergt. De reclamefolders rijzen de pan 
uit: verzekeringen, fotografen, ringen, serviezen, huishoudtextiel, meubilair, budgetplanning, 
etiquette, gatering. Moderne paren worden uitstekend geïnformeerd. Jammer dat al die 
geprogrammeerde kennis geen duurzaam huwelijk kan garanderen. Maar wij proberen met 
onze tentoonstelling een gevarieerde cocktail te geven met de “eeuwige” liefde als garnituur.  

 
Trouwboekje: 

De katholieke kerk heeft het sacrament van het huwelijk pas ingesteld in de 16e eeuw. Tijdens 
het concilie van Trente 1563. Op dat moment is pas de onverbreekbaarheid van het huwelijk 
vastgelegd en het verbod op voorhuwelijkse samenleving. De officiële bekendmaking, de 
inzegening door de priester en het optekenen in een register. Maar de kerk heeft een lang 
gevecht moeten leveren om het huwelijk als sociale norm op te leggen. Dat gevecht wordt pas 
afgerond door de Franse revolutie. Vanaf dan wordt het huwelijk een burgerlijk contract.  
Vanaf  1811 is het verplicht om van geboorten, huwelijk, echtscheiding, overlijden aangifte te 
doen bij de burgerlijke stand. Bij het huwelijk kreeg men aanvankelijk een geschreven 
huwelijksbewijs. In het derde kwart van de 19e eeuw begonnen gemeenten een trouwboekje 
af te geven. Dit werd een algemeen gebruik, maar het was niet wettelijk voorgeschreven. Het 
trouwboekje hielp ervoor te zorgen dat namen foutloos werden opgeschreven in officiële 
documenten. 
In Nederland ontvangt een echtpaar bij de bruiloft  een trouwboekje van de burgerlijke stand. 
Het trouwboekje is niet gratis; er dient betaald te worden op het moment dat de ondertrouw 
geregeld wordt Het uiterlijk van het trouwboekje kan per gemeente verschillen, en 
bruidsparen kunnen bij sommige gemeenten een keuze maken voor de kleur en het materiaal 
van het boekje op het moment dat ze in ondertrouw gaan. 
Het trouwboekje bevat een uittreksel uit de huwelijksakte. Verder is er, afhankelijk van de 
gemeente waar het boekje wordt afgegeven, ruimte voor kerkelijke aantekeningen en voor het 
registreren van kinderen van het echtpaar. Tevens bevat het boekje informatie over 
geboorteaangifte, overlijdensaangifte en uitleg over regelgeving omtrent geslachtsnamen. In 
Brabant en Limburg bevatte het trouwboekje ook aanwijzingen hoe een Katholieke vrouw zou 
moeten handelen bij een miskraam. Het boekje is slechts een uittreksel, en is geen vervanger 
van de geboorte- of huwelijksakte.  
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Het boterbriefje: 
Is de schertsende naam voor de huwelijksakte of het trouwboekje. 
Een boterbriefje halen wil zeggen dat iemand gaat trouwen. De uitdrukking geeft aan dat het 
huwelijk in wezen niet meer is dan 'n "papiertje". 
Bekender is het briefje dat op het stadhuis wordt verstrekt. Het trouwboekje dat ook 
boterbriefje wordt genoemd. In de oorlog 1914-1918 kreeg boterbriefje de huidige betekenis. 
In de Eerste Wereldoorlog deed Nederland weliswaar niet mee, maar verkocht aan de legers 
van beide partijen vele goederen. Hierdoor en het feit dat vele jonge mannen werden 
gemobiliseerd, ontstond er gebrek. Toen werd al het bonnensysteem ingevoerd dat later in de 
Tweede Wereldoorlog opnieuw werd gebruikt. Boter ging op de bon en werd alleen nog maar 
verstrekt aan mensen die officieel getrouwd waren. Men kon meer boterbonnen krijgen als 
men kinderen had. Om dat aan te tonen moest men het trouwboekje, waarin de kinderen 
stonden aangetekend, meebrengen. Vandaar de bijnaam boterbriefje. 

 
Botertoren 

De toren van de kathedraal van Rouaan noemt men de botertoren. Hij is gebouwd van 
botergeld. Boter werd als luxueuze delicatesse gezien, op die grond taboe in de vastentijd. In 
verlangen naar de vrijdagse boter bij de vis kon men van het verbod boter te eten ontheven 
worden. Daarvoor diende men aflaten te kopen, zgn. boterbrieven. Het boterbriefje werd een 
bewijs dat men ontheffing had, om in de vastentijd melkproducten te gebruiken. Zo kon men 
ondanks alle boter op het hoofd met een rein zieltje een plaatsje in de hemel verwerven. 
 

Mei 
Annie Schreuders-Derks 
 
Meitaksteken:  
In de “meinacht” werden plaatselijk de huizen van huwbare meisjes versierd met de “meitak” 
of “meie”. Kleine dennenboompjes of takken. Deze takken hadden ieder een andere betekenis. 
Meisjes waren natuurlijk nieuwsgierig welke “mei”de jongens voor haar gebracht hadden.  
Op de vooravond van 1 mei was de verkoop van meiliefsten. Alle huwbare meisjes werden 
volgens strenge regels per opbod “verkocht”.Te beginnen met degene die “het naeste bij 
sonne opgang woont”. De jonge man die het meisje had gekocht moest haar de volgende dag 
na de hoogmis in de herberg trakteren. Daarmee is het meiavontuur ten einde. Maar menig “ 
meiköppelke” in Limburg is voorgoed een paar geworden. 
De plaatselijke meiboom werd door de jonkheid feestelijk ingehaald geplant.  De meiboom 
moest zijn vruchtbaarmakende kracht overbrengen op akker, vee en mens. Ontdaan van alle 
takken, alleen de kruin bleef groen, versierd met linten. (o.a. Montfort, Noorbeek, Banholt, 
Mheer, Berg en Terblijt). Elke plaats met een mei traditie had een eigen mei lied.  
De takken spreken niet alleen lof, maar ook blaam, zij spreken een voor iedereen verstaanbare 
taal. De fijne masten bleven altijd het langste staan!! 
 
Fijne mast, fijnspar (Picea abies)  goedheid 
Dennentak (steeds groen)   gestadige liefde  
Berkentak     goed en schoon 
Kersentak (waaraan iedereen plukt)  veranderlijk 
Hagendoorn (stekelig)     katje niet zonder handschoenen aan te pakken 
Rusj (biesbosje)              houdt het met elke vrijer 
 
Dauw met Walpurgis (1 mei) bevordert de schoonheid. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trouwboekje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Huwelijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melk_(drank)
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Meilied: 
 
1.Schoon lieveken, waar waarde gij 
Den eerste mei-en-nacht, 
Dat gij mij genen mei-en bracht ? 
Den eerste mei-en-nacht, 
Schoon lief, dan was ik ziek ! 
Schoon lieveken, ik kost er van mijn beddeken niet. 
 
2. Schoon lieveken, waar waarde gij 
Den tweeden mei-en-nacht, 
Dat gij mij genen mei-en bracht ? 
Den tweeden mei-en-nacht, 
Zocht ik een eglantier, 
Schoon lieveken sta op en uwen mei is hier. 
 
3. Ik en sta er voorwaar voor 
Uwen schonen mei niet op, 
Of en zal er mijn venster niet ontsluiten. 
Uw mei die komt te laat, 
Plant vrij hem op de straat, 
Schoon lieveken, plant uwen mei daar buiten. 
 
4. En als ik mijnen mei hier 
Buiten planten zal, 
En zal het u dan niet verdrieten ? 
Neen, zij dan maar verblijd ! 
Met den lieven meientijd, 
Met den mei zal hij wederom schieten. 
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De decoraties van Majoor John Evans DSO. 
Jan Valentijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op bovenstaande foto staan de decoraties die Majoor John Evans DSO aan Susteren heeft 
geschonken. 
Bovenaan de Distinguished Service Order en daaronder van links naar rechts de 1939-1945 
Star, de 
France and Germany Star, de Defence Medal 1939-1945, de War Medal 1939-1945 en de 
Normandy Campaign Commemorative Medal. We zullen deze medailles in onderstaand 
artikel bespreken. 
 
Distinguished Service Order (Ridderorde voor uitmuntende dienst) 

 
De Distinguished Service Order is een militaire 
onderscheiding van het Verenigd Koninkrijk en 
andere landen van de voormalige 
Commonwealth, toegekend voor uitmuntende 
dienst door officieren van de strijdkrachten 
tijdens oorlogstijd, speciaal in gevechtssituaties. 
 
De DSO werd op 6 september 1886 ingesteld 
door Koningin Victoria en de eerste 
onderscheidingen werden al op 25 november 
1886 uitgereikt. De medaille is bedoeld voor 
officieren met de rang van Majoor en hoger, of 
het equivalent daarvan in andere diensttakken. 
De orde was ingesteld als beloning voor 
individuele blijken van dapper en uitmuntend 

gedrag terwijl onder vijandelijk vuur, hoewel de onderscheiding in het eerste deel van de 
eerste wereldoorlog ook werd toegekend aan stafofficieren, die niet waren blootgesteld aan 
vijandelijk vuur. Dit tot ongenoegen van de frontofficieren. Na 1 januari 1917 konden de 
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commandanten de onderscheiding alleen maar toekennen aan officieren die onder vijandelijk 
vuur hadden gelegen. Tijdens de eerste wereldoorlog werden 8981 DSO’s toegekend. In de 
tweede wereldoorlog werden 1745 DSO’s toegekend aan leden van de landmacht waaronder 
296 buitenlanders, 618 voor de Koninklijke Marine waaronder 80 buitenlanders en 870 voor 
de luchtmacht waaronder 38 buitenlanders. 
Dit geeft een totaal van 3233 DSO’s in wereldoorlog twee. 
Ontvangers van de orde staan officieel bekend als Companions of the Distinguished Service 
Order. Zij hebben het recht de titel DSO achter hun naam te voeren. Indien zij door hun 
gedrag voor een tweede DSO in aanmerking komen zal de reeds ontvangen medaille van een 
gouden gesp voorzien worden. 
 
Beschrijving. 
De medaille is een wit geëmailleerd kruis met gouden randen. In het centrum zit een rood 
geëmailleerde knop, omgeven door een groene lauwerkrans, en voorzien van de gouden 
Imperial Crown. De achterzijde is gelijk uitgevoerd, waarbij de kroon is vervangen door het 
monogram van de heersende vorst. Het rode lint is voorzien van twee smalle blauwe banden. 
 
1939–1945 Star (1939–1945 Ster) 

 
De 1939–1945 Star is een campagne medaille van de Britse 
Commonwealth, toegekend voor de dienst in de tweede 
wereldoorlog. Men ontving de onderscheiding als men in 
operationele dienst was geweest in de periode van 3 september 
1939 tot 2 september 1945. Legerpersoneel moest minstens 6 
maanden in een operationeel commando zijn geweest en 
parachutisten die minstens één luchtlanding hadden 
meegemaakt en aansluitend twee maanden in een operationele 
eenheid hadden gediend kwamen ook voor de medaille in 
aanmerking. Voor de eenheden van marine en luchtmacht 
golden weer andere regels. De Star werd onmiddellijk uitgereikt 
als de dienst werd beëindigd door overlijden of een zware 
verwonding. De toekenning van een dapperheidmedaille of een 
vermelding in de dagorde leidde ook tot onmiddellijke 
uitreiking van de Star.  
 
Beschrijving. 
De 1939–1945 Star is een 
zespuntige ster van een 

gele koper-zink legering. Op de voorzijde staat het 
gekroonde monogram van de heersende vorst. Rondom 
het monogram staat de tekst: The 1939–1945 Star. De 
achterzijde is vlak, zonder opschrift. Het lint bestaat uit 
drie gelijke banen in de kleuren donkerblauw, rood en 
lichtblauw, respectievelijk de kleuren voor de marine, het 
leger en de luchtmacht. Het lint van deze medaille en de 
linten van andere WO2 campagne medailles werd 
ontworpen door Koning George VI met de drie gekleurde 
banden, die de gelijke bijdragen aan de overwinning 
symboliseerden van de marine, het leger en de 
luchtmacht. 
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France and Germany Star (Frankrijk en Duitsland Ster) 
 

De France and Germany Star is een campagne medaille van de 
Britse Commonwealth, toegekend voor de actieve dienst tijdens 
de tweede wereldoorlog in de landen Frankrijk, België, 
Luxemburg, Nederland en Duitsland vanaf 6 juni 1944 (D-day) 
tot 8 mei 1945. Zeelui ontvingen de medaille ook indien ze in 
hetzelfde tijdsbestek actieve dienst op de Noordzee hadden 
gedaan in een gebied dat lag ten zuiden van de lijn Firth of 
Forth naar Kristiansand, in het Kanaal en in de Golf van 
Biskaye ten oosten van de 6de  graad westerlengte, indien de 
dienst als ondersteuning was van operaties in voornoemde 
landen. 
Legerpersoneel dat Oostenrijk was binnengetrokken kwam niet 
voor deze medaille in aanmerking, maar ontving de Italy Star. 
 
Beschrijving. 
De France and Germany Star is een zespuntige ster van een gele 
koper-zink legering. Op de voorzijde staat het gekroonde 
monogram van de heersende vorst. Rondom het monogram staat 
de tekst: The France and Germany Star. 

De achterzijde is vlak, zonder opschrift. Het lint, ook ontworpen door Koning George VI 
bestaat uit vijf banen met rood als de centrale kleur, links en rechts geflankeerd door wit en 
blauw. Deze kleuren symboliseren de nationale kleuren van de landen Franrijk, Luxemburg, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het is opvallend dat de nationale kleuren van België 
niet terug te vinden zijn op het lint. Dat kwam waarschijnlijk omdat het verticale zwart-geel-
rood van de Belgische driekleur te veel leek op het horizontale zwart-rood-geel van de Duitse 
vooroorlogse vlag. 
 
 
Defence Medal 1939-1945 (Verdedigings Medaille 1939-1945) 
 

De Defence Medal, die op 16 augustus 1945 werd 
ingesteld, werd toegekend voor diensten in de 
strijdkrachten in niet operationele gebieden, waar 
men echter wel was blootgesteld aan aanvallen 
gedurende tenminste drie jaren dienst in Groot 
Brittannië tot 8 mei 1945 of in overzeese gebieden 
tot 2 september 1945. In het geval van de 
mijnopruimingsdiensten was de tijd drie maanden 
dienst ! Ook de Home Guard kwam in aanmerking 
voor deze onderscheiding. 
Het kwam voor dat dragers van deze medaille nog 
nooit een schot hadden horen afvuren, maar ook de 
reddingswerkers in Londen tijdens de Blitz kregen 
deze onderscheiding voor het gevaarlijke werk dat 
ze deden. Alleen de man achter de medaille weet 
waarom ze verdiend was. 
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Beschrijving. 
Op de voorzijde van de medaille staat in profiel het naar links gerichte hoofd van Koning 
George VI. Rondom de tekst GEORGIVS VI D:G:BR: OMN: REX F:D:IND:IMP. De 
volledige tekst van deze Latijnse afkortingen is als volgt: GEORGIVS VI DEI GRATIA 
BRITTANIAE OMNIA REX FIDEI DEFENSOR INDIAE IMPERATOR en aldus vertaald: 
GEORGE VI BIJ DE GRATIE GODS KONING VAN GEHEEL BRITTANNIË, 
VERDEDIGER VAN HET GELOOF EN KEIZER VAN INDIA. Op de achterzijde rust de 
kroon op een kleine eikenboom, geflankeerd door twee staande leeuwen. De data 1939 en 
1945 staan respectievelijk links en rechts en onderaan staan de woorden The Defence Medal. 
Het lint is uitgevoerd in drie kleuren met in het midden een oranje baan, geflankeerd door een 
groene baan. Deze groene banen zijn verdeeld door een smalle zwarte streep. De oranje baan 
– kleur van de vlammen -symboliseert de vijandelijke aanvallen op het groene Engeland en de 
zwarte streep de verduisteringsmaatregelen die tijdens de gehele oorlog golden. 
 
 
War Medal 1939-1945 (Oorlogsmedaille 1939-1945) 

 
De War Medal 1939-1945, ingesteld in 
augustus 1945, was voor het personeel van 
de strijdkrachten van de Commonwealth, dat 
minstens 28 dagen in dienst was geweest 
tijdens de periode van 3 september 1939 tot 
2 september 1945. De Home Guard kwam 
niet in aanmerking voor deze medaille. 
Sommige burgers, zoals 
oorlogscorrespondenten en de bemanningen 
van de burger luchttransporten ontvingen 
ook deze onderscheiding. Dragers van deze 
medaille die vermeld werden in dagorders 
mochten een eikenblad op het lint dragen. 
Zij die een Koninklijke aanbeveling 
betreffende dapper gedrag hadden ontvangen 
waren gerechtigd een zilveren eikenblad toe 
te voegen. Er waren verder geen gespen voor 

              deze medaille. 
 
Beschrijving. 
Op de voorzijde van de medaille staat in profiel het naar links gerichte gekroonde hoofd van 
Koning George VI. Rondom de tekst GEORGIVS VI D:G: BR: OMN: REX ET INDIAE 
IMP:. 
Voluit is dat: GEORGIVS VI DEI GRATIAS BRITTANIAE OMNIA REX ET INDIAE 
IMPERATOR, met als vertaling GEORGE VI BIJ DE GRATIE GODS KONING VAN 
GEHEEL BRITTANNIË EN KEIZER VAN INDIA. De achterzijde vertoont een leeuw die 
op het lichaam van een draak staat. Deze draak is tweekoppig, 
één adelaarskop en één drakenkop, die respectievelijk de westerse en oriëntaalse vijand 
aangeven. Daarboven de getallen 1939 en 1945 
Het lint heeft een brede blauwe band met aan weerszijden een smallere rode band. De blauwe 
band wordt in het midden gedeeld door een rode streep die wordt geflankeerd door twee witte 
strepen, de Britse vlag. 
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Normandy Campaign Commemorative Medal (Normandië Campagne 
Herdenkingsmedaille) 

 
De Normandy Campaign Commemorative Medal is 
uitgegeven door de Normandy Veterans Assocation 
als een eerbetoon aan hen, die deelnamen aan de 
strijd in Normandië. Ze werd alleen toegekend aan 
veteranen die in Normandië hebben gevochten 
gedurende de tijd van 6 juni tot 20 augustus 1944, 
terwijl ze in dienst waren van de landmacht, marine 
of luchtmacht. In geval van overlijden van de 
veteraan werd de medaille toegekend aan de directe 
familie en/of nakomelingen. 
 
Beschrijving. 
De voorzijde toont op de achtergrond twee liggende 

leeuwen boven elkaar. Op de voorgrond een adelaar, anker en een bajonet. Dit zijn de 
respectievelijke symbolen van de luchtmacht, de marine en de landmacht. Negen sterren 
vormen een krans en daar om heen staan de woorden: Blessent mon coeur d’une langueur 
monotone. (Verwonden mijn hart met een eentonige lusteloosheid.) De achterzijde laat een 
landingsboot zien die met geopende klep aan het strand ligt, hetwelk is bezaaid met Franse 
lelies en de tekst: Normandy Campaign. Het lint heeft een centrale brede rode band, die links 
en rechts wordt geflankeerd door twee smallere banden in de kleuren donkerblauw en 
lichtblauw. De rode band symboliseert de landmacht die de aanval doet nadat ze door de 
marine –de donkerblauwe streep - naar het strand is vervoerd. De luchtmacht, aangegeven 
door de lichtblauwe streep, beschermt de landmacht en de marine tijdens de aanval. Op het 
lint is een gesp bevestigd met de tekst Normandy. 
 
Blessent mon coeur d’une langueur monotone. 
In de landen die door Nazi Duitsland waren bezet ontstonden al gauw verzetsgroepen. Hoewel 
deze verzetslieden goed werk deden waren vooral in het begin hun acties niet gecoördineerd 
en daardoor weinig effectief. Vanuit het vrije Engeland probeerde men de verschillende 
groepen te laten samenwerken. Zo ook in Frankrijk. Daartoe werden vanuit Londen 
voorafgaand aan het dagelijkse nieuws persoonlijke boodschappen uitgezonden. Deze 
eenvoudige meldingen in de trant van “Les dés sont jetés” (De dobbelstenen zijn geworpen) 
en “Le cheval est dans le pré” (Het paard staat in de wei) waren afgesproken zinnen die een 
bepaalde actie aangaven. Dit kon variëren van het starten van sabotageacties tot het aangeven 
van wapendroppings op een bepaalde plek. De werkelijk belangrijke boodschappen zaten 
verborgen tussen de vele meldingen die geen betekenis hadden. 
Voor het aankondigen van de invasie in Normandië wilde men echter niet de oubollige 
zinnetjes gebruiken die normaal waren. Men koos hiervoor de twee beginregels van het 
gedicht Chanson d’Automne (Herfstlied) van de Franse dichter Paul Verlaine (1844-1896). In 
de avond van 1 juni 1944 zond de BBC de eerste regel uit: “Les sanglots longs des violons de 
l’automne” (De lange snikken van de herfstviolen). De verzetsgroepen in Normandië en het 
achterland wisten nu dat de invasie binnen korte tijd zou plaatsvinden en dat ze zich moesten 
voorbereiden op het plegen van sabotage. Deze sabotage was voornamelijk gericht op de 
infrastructuur en de communicatie, zodat de Duitsers zouden worden gehinderd in het 
aanvoeren van troepen en materiaal naar de invasiestranden. 
En dan op 5 juni 1944, in de avonduren, kwam het bericht waarop de verzetsgroepen met 
spanning hadden gewacht en die het begin van hun acties inluidde: Bercent mon coeur d’une 
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langueur monotone (Kalmeren mijn hart met een eentonige lusteloosheid). De invasie zou 
binnen 24 uur plaatsvinden! 
Verlaine had oorspronkelijk geschreven: “Blessent mon coeur d’une langueur monotone” 
(Verwonden mijn hart met een eentonige lusteloosheid) maar het hoofdkwartier in London 
had de tekst aangehouden van het liedje van Charles Trenet. Deze had in de dertiger jaren het 
gedicht van Verlaine op muziek gezet en daarbij de tekst licht aangepast. “Blessent” werd 
“Bercent”. 
De Duitse Abwehr (contraspionage) had ontdekt wat de betekenis van deze zinnen was. 
Hoewel ze niet precies wisten wat ze inhielden werden de versregels toch door hun juist 
geïnterpreteerd als zijnde de aankondiging van de invasie. Toen de tweede regel werd 
opgevangen gaf de Abwehr een waarschuwing uit aan de legercommandanten in Frankrijk dat 
een invasie te verwachten was. Tot geluk van de geallieerden was een maand tevoren een 
gelijke waarschuwing door de Abwehr uitgegeven waarop alle legeronderdelen in de hoogste 
alarmfase werden gebracht. Dit naar aanleiding van een bericht van Londen aan het verzet dat 
de voorbereidingen van de invasie begonnen waren. Deze voorbereidingen werden echter 
wegens slecht weer uitgesteld. Toen de Abwehr de tweede waarschuwing uitgaf reageerden 
veel commandanten zeer laconiek en weigerden de legers weer in de hoogste alarmfase te 
brengen. Het resultaat kennen we allemaal; de invasie lukte en de bevrijding van West Europa 
kon beginnen. 
 
Hieronder volgt het volledige gedicht van Paul Verlaine en een Engelse en Nederlandse 
vertaling, waarin ik geprobeerd heb de melancholieke sfeer van Verlaine te handhaven. Ik 
weet niet of me dat gelukt is, ik ben namelijk geen dichter. 
 
 
Chanson d’Automne 
Les sanglots longs des violons de l’automne 
Blessent mon cœur d’une langueur monotone. 
Tout suffocant et blême quand sonne l’heure, 
Je me souviens des jours anciens et je pleure; 
Et je m’en vais au vent mauvais qui m’emporte 
Deçà, delà, pareil à la feuille morte. 
 
Song of Autumn 
The long sobs of the violins of autumn 
Wound my heart with a languor monotonous. 
All suffocating and pale when the hour strikes 
I remember the old days and I weep; 
And I go away in the ill wind that carries me off 
This side and beyond like the dead leaf. 
 
Herfstlied 
De lange snikken van de herfst violen 
Verwonden mijn hart met een eentonige lusteloosheid. 
Geheel ademloos en bleek wanneer het uur slaat 
Herinner ik me de vroegere dagen en ik ween; 
En ik ga weg op de grimmige wind die me dan hier 
Dan daar draagt gelijk het dode blad. 
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De goojen auwen tied ?2  
Sjeng van 't Sjtuf 
 
Sjang wórd wakker van 't rammele van de wèkker, hae vreef zich èns door zien sjlaopouge en 
keek wie laat 't woor. Drie oer, jao den moost'r maér opsjtaon 't woor waal vreug, maér hae 
hauw nog genóg om 't liêf ieër 't aovend woor.  
Hae sjtapde oêt 't bèd en leep nao de vinster, lugde de gerdien op en keek nao boete.  
'Achter ein oer is d ' n daag in de lóch" dach-t' r; hae keek nog èns nao de lóch, gein wölkske 
te zeen, allein hie en dao nog ein vaalbleike sjtar in de mörge-sjemer. Den daag zoew sjaon 
waere en werm det zoog-t’r zoa, daoveur hauw der geine waerprofieët neuëdig.  
Hae moos zich maér gauw aandoon; Merie zoew der maér laote ligke, die hauw 't nog helder 
es hem; ze leep weer op 't lèste en hauw daorom toch al genóg mit te sjleipe.  
Merie aevel sjtóng al naeve 't bèd wie der zich ómdreide en woor häör haor aan 't vlöchte.  
  

                                                 
2 Dit verhaal werd reeds eerder gepubliceerd in Heemklank 1987 nummer  1 
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"Blief nog maér get ligke" zag Sjang, "doe mós 't maér get röstiger aandoon".  
"En de wesj den", goof Merie ten antjwoord, "die mót ouch gewesje, de geit mót gevoord en 
gemólke waere en 't verke mót ouch get in d’n traog kriege, en doe höbs toch ouch gaér ein 
tas koffe en eine braoj sjpek".  
Sjang zjweeg; es Merie zoa begós koos-t’r dao toch niks taenge in brènge.  
Hae hauw 't good gemeind en Merie woor väöls te bezörg. Hae sjtapde in zien bóks en leep 
d’n trap aaf nao boete, pötde eine tob water, weesj zien gezich en zien henj en leep nao de 
keuke.  
Merie hauw de sjtoof al aangemaak, de koffemoar sjtóng al te zènge op 't vuur, 't sjpek loog al 
te braoje in de pan, nog effe en hae koos beginne. Dao begós de moar te fluite, Merie sjot 't 
water oppe koffepot, nog eine laepel sókkerei d'rop -dao wórt'r good zjwart van-en klaor woor 
d'r.  
Sjang sjloog ein kruuts, baéde ein Vader ónzer en begós te aete.  
‘t Sjmaakde good. Hae sjloog zich hieël get-t'rin; det woor waal neuëdig ouch want hae moos 
nao de meule graas gaon meie veur hui, same mit Naard en Maan. De mölder hauw Naard 
gevraog of-t’r de groate wei koos meie. Naard belaofde det det in orde zoew kómme. "Maér 
neet allein" meinde Naard. Det moos-t'r zelf maér oêtmake, goof doe de mölder ten 
antjwoord.  
Daoróm vroog Naard, Sjang en Maan, die kooste mit ein zaésel euverwaeg en good ouch. Wie 
Sjang gedaon hauw mit koffedrènke, sjot-t'r zich zien blaek vol koffe, pakde nog ein paar 
flinke sjmauere mit sjpek in eine roaje tesjeplak bieein, zag "allè Merie pós sjtrak" en ging 
nao de sjtal. Dao pakde hae de zaésel, hong de sjliepbös aan de reem, nog eine zak óm de 
zaésel, 't haargetuug oppe nak en ging te voot op waeg nao de meule.  
Bie d’n driesjprunk oppe meule aan zoog t'r Naard en Maan ouch al aankómme; monzjin! die 
wore ouch opper tied, maer ja die wore mit de fits en fitse koos hae neet.  
Ieër d' r aan de wei woor kome ze' m al achterop. "Morge Sjang", klónk 't es oêt eine móndj". 
“Mörge Naard, Maan", goof Sjang trök.  
Bie de wei aangekómme wórte de fitse taengen eine boum gezat, de keelkes oêtgetroch, de 
zek van de zaésels aafgedaon, 't haargetuug klaorgelag, èns in de henj gesjpied en ze wore 
klaor óm te beginne.  
GekaId wórd neet, det woor maér aom verbroeke en dae hauwe ze nog hel neuëdig.  
Sjang pakde zich nog eine flinke wèsj BZK (in daen tied 'bezeikde kraom" geneump) sjtook 
zich dem achter de tenj, sjloog ein kruuts en zat de zaésel in 't graas. Maan keek èns nao d’n 
hemel, prevelde nog gauw ein gebedje en veel ouch aan.  
 
Naard, dae get losser in de móndj woor, reep; "Sjang, Maan (en 't klónk die twieë 
onieërbiedig in de oare) mit God en 't maédje van Kaevelieër" en begós te meie.  
Doe word 't sjtil; allein 't zènge van de zaésels heuërdeste nog.  
Sjang veurop, hae hoofde neet óm te kieke, die twiee bleve neet achter.  
Geine zoew zich van d’n angere laote ónger kriege, den koos gebeure waat wól.  
Zoa ginge ze wiejer, 't ein gezjwaar nao 't anger wórd aafgelag. Aaf en toe wórd de zaésel mit 
de sjliepsjtein gesjlepe. Det woor ein kuns die ze alle drie good ónger d’n doem hauwe. Dae 
det neet good kós, hoofde neet lang te meie, went den sjleep-d'r zich de zaésel zoa bot, det d'r 
mit zien blaote vot dao op nao Kölle koos rieje.  
Al meiende ginge Sjang zien gedachte heives, nao Merie, det zoew noe waal euver 't 
wesjbraed gebaoge sjtaon, 't zoe waal leid genóg daomit höbbe mit daen dikke boek.  
't Neugende kiendje woor op kóms, ach wore gezóndj en waal oppe welt gekómme, es 't 
neugende noe ouch maér gezóndj woor, den kooste ze God weer danke oppe bloate kneen.  
Hae zoe den waal get helder wirke, zoadet ze geine hónger hoofde te lieje. Breid zoewe ze 't 
waal neet höbbe, maér wae hauw 't noe breid?  
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Jao Menieër de notaris of Menieër d’n dokter, die lüj hauwe 't good. Maér de geweuëne 
wirkman woor blie es 't al daag aovend woor.  
Zoa meiend en dènkend ging d’n tied óm.  
Wie de toreklok zeven oere sjloog lagte ze alle drie, es woor 't op kommando, de zaésel neer, 
lepe nao de plaats woo 't getuug loog, zatte zich op eine wèsj graas en begóste te bóttere.  
"Middig is-t’r aaf", zag Naard. Sjang en Maan lete hun ouge èns euver 't sjtök graas gaon, 
knikde en zagte, "Jao Naard, gluif ich ouch".  
Nao det ze gebótterd hauwe moos de zaésel gehaard waere, en ein hauf oer lank heuërdes-te 
niks anges es 't tókke van d’n hamer euver de zaésel op 't haariezer. Zoa, noe koos-te ze 't 'm 
weer laote gaon!  
 
Sjang zien gedachte dwaalde weer aaf, hae dach noe aan 't geldj waat-t'r zoe verdene en waat 
t’r dao mit koos doon.  
Sakkerloat, jao 't woor kirmes-maondig vandaag, gistere hauwe de kènjer kirmesgeldj 
gekrege, de man ein dubbeltje. Det woor waal veur drie daag. Hae hauw èns nao Merie ge-
keke wie die sjtrabante óm geldj kóme vraoge, maér Merie hauw niks gezag. Ze hauw sjtilkes 
in dae groate blauwe büjjel geveuld ónger de rok, de auw knip gepak (die koom nog van häör 
groatmoder) en ze alle ach ein zilver dubbeltje gegaeve.  
Naoder zag ze taenge Sjang, "och ze mótte toch get höbbe; veur eine sent kónne ze oppe 
karresel en veur twieëenhauve sent kónne ze ein hauf pónjd apeneutjes koupe en doe wèts dao 
kriege weer t’r ouch nog ummer van".  
Zoa dènkende en meiende veulde Sjang det langsaam 't zjweit begós te dröppele. De zón 
sjtóng noe al flink aan d’n hemel te battere en ieër 't graas oppe vot loog, zoewe ze geine 
vaam mieë dreuëg aan 't lief höbbe.  
Maer zoa wie de zón hoger kroop, wórd 't graas minder en wie op 't Kloaster en oppe Kirk 
den Engel des Hieëre loede woor de wei zoa kaal es ein loes.  
Vol zjweit, maér sjtilkes in hun eige lachend keke ze èns róndj. Det hauwe ze'm toch maér 
good gekuf, det deeg hun nemes nao, zoa'n sjtök op zoa'ne tied.  
Kóntent pakde ze hun gesjieër en sjtapde oppe meule aan, noe ginge ze ‘t verdeende loan 
haole. De mölder dae hun hauw zeen kómme sjtóng al klaor mit ein dröpke. "Zoa", zag t’r 
"drènk det maér èns ieës oet, det höb g'r extra verdeend en ómdet g'r op ein bein neet kónt 
sjtaon drènk geer uch ouch nog ein twieëde". Die dröpkes wórte pervors achtereuver gesjlage, 
de mölder trok zien beurs en betaalde Naard, dae 't werk hauw aangenómme, oet. "Zeve gölje 
fieftig, wie aafgesjpraoke", zag-t' r. 
 
Zevefieftig; det woor de man twieëfieftig dach Sjang, es t’r zoaväöl al daag koos verdene den 
hauw d'r drie gölje mieë es normaal, went 't loan sjtóng doorein op twelf gölje de waek.  
Ze bedankde de mölder veur 't laon en ’t dröpke en sjtapde op heives aan.   
Ongerwaeg woor Sjang aan 't tèlle. Die ach dubbeltjes van   gister hauwer weer d'roet en 
Merie hauw nog altied einegöljezevetig extra.  
Hae zoe zich ouch dissenaovend ein dröpke kónne gaon drènke en ein sigaar koupe, ómdet 't 
kirrnes woor.  
Och, hae zoew't maér laote, den koos Merie misjiens get nuuts veur 't kiendje koupe, want de 
deuk en de liefkes die ze nog hauwe, wore al door ach van die lummelkes gedrage.  
Ongerwiel det-t'r zoa leep te dènke woor d'r aan hun gekómme. Merie hauw sjus de wesj 
gebleiseld en oppe bleik gelag:"Dao Sjang böste al trök!", zag ze. "Jao Merie, 't graas is aaf en 
dit is veur dich" en hae lag Merie 't sjtök van twieëfieftig oppe handj.  
Hieël effe vloog euver hun gezich ein vläögske van eine lach en alle twieë dachte ze 't zelfde, 
es w'r ouch neet riek zeen, w'r zeen toch gelökkig  
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PENSIONADOS 
Loek Storken 
 
Pensionados is ’t in ’t Holles gebroekde Sjpaanse woord veur luuj die al ei jäörke awwer 
zeen, en die zich ‘sjwèntjers in Sjpanje ei paar waekskes (of mäöndjes) gaon werme ómdet ’t 
hiej den zoa ozelig is.’t Zeen zó’n bietje auw hippies die de Sjpaanse kus ónveilig make. 
De twieë wanjelgruupkes wo ich waekeliks mit d’rop oet trèk, zeen ouch allemaol men die al 
lang gepensioneerd zeen (70+), of nog neet zoa lang (65+), of ’t zeen “Früh-rentner”, wie de 
Pruusj ’t zaet (60+). 
Die zeen ouch allemaol 30, 40 jaor (of nog langer) getrouwd, en ’t sjterkste is : allemaol ouch 
nog mit dezelfde. Kortgezag : allemaol auw gekke, mer waal luuj wose op kèns vertroewe, 
óndanks detse allemaol niks aan Valentijnsdaag doon.  
D’r is bie diej in die 30, 40 jaor bès ouch waal èns “vuur in ’t daak” gewaes, en dèks ouch 
“kampvuur”, mer det wool neet drek zègke det de “ganse firma” ónmiddellik opgedoek 
woort. En ouch neet es eine van de twieë ze èns sjeif haw ligke, ummer loog te lemmetere of 
get kortgevaes woor. Vreuger wore de luuj nao ’t werk zoa vaerdig wie ei kemuniejeske en te 
meug veur heibel. Door de väöl groatere femilies wore ze ouch väöl mieë gewènd óm zich get 
aan te passe. 
Weer zeen vreuger ouch neet OPGEVOED (en det is natuurlik waal te merke !), mer geweun 
OPGETROCH! Zoa deje ze det vreuger : geweun optrèkke ! Noe is mer de vraog: Waat is 
baeter ? MODERN OPVOEDE of GEWEUN OPTRÈKKE ? Weer krege ouch waal èns eine 
watsj aan ein oar, mer WEER LAEVE DUS NOG ! 
Weer hawwe tót veur kort ouch nog noait geheuërd van ”normen en waarden”. Weer deje 
geweun wat ós gezag woort. 
Weer zeen ouch neet groatgetrokke in eine “pemper”, mer weer duujde alles kumentaere nog 
netjes in eine ketoene luier, of wie de Belsj ’t zaet : in eine “kakdoek”! Niks 
“pampergeneratie” dus ! En de mam wesjde die allemaol zelf ! 
De res van ’t landj is allewiele constant IN CRISIS, es ’t neet de kredietcrisis is, is ’t de 
klimaatcrisis, de huwelikscrisis, crisis mit de scheidingsmakelaar, de hoezercrisis en nog mieë 
van die iëlenj en van det lekkers. WEER DOON DAO NEET AAN MIT ! 
D’r wurdt óngerwaeges óngerein natuurlik waal dèkker gekald (teminste esse det nog “kalle” 
kèns neume) euver de gebraeke van den awwen daag  en dergelikke. D’n eine wurdt 
aangesjpraoke  mit “awwe knar”, d’n angere mit “awt vel” of “awwe vogelieër” (dae haet 
kanaries). Enfin, ’t bieësjke hoof mer eine naam te höbbe. D’n eine is get sjeif, d’n angere get 
krómp, mer ’t marsjeert gelökkig toch nog allemaol ei bietje en ’t klasjenere geit nog ”wie 
nie”. W’r kènne nog ei bietje awhore euver dae laeftied en die gebreke. Ein klein bietje 
zelfsjpot is noait weg ! 
Zoa koom eine aan mit de vraog : “Wie laat geit eine gepensioneerde “door de bod” sjlaope ? 
Dao kome w’r waal oet, namelik : “Drie oer naodet hae op de bank in sjlaop gevalle is !” 
Zoa kome w’r ouch tót de conclusie desse, esse al get awwer bès, sjterker in dien sjoon mós 
sjtaon in plaas van d’r naeve te gaon loupe. Doe mós dich ouch mieë waere, want : 
Es de JEUG MEUG is (det rijmp neet veur niks, en det zeen ze dèk), den zeen ze aan vacantie 
toe. Es die awwe meug zeen, den zaet me : “Die takele al flink aaf !” 
Es jóng luuj bezjwaore make, den höbbe ze ein eige meining. Es awwere taengesjputtere den 
“höbbe ze ’t neet good gesjnap” ! 
Es de “Jugend” verlief is, veule ze zich jóngk en is det nao ei paar waeke, c.q. maonje al weer 
veurbie. Es die awwe nog èns verleef zeen, nump me det kènjerechtig, mer ’t doert dèks waal 
jaore  of soms laeveslang ! 
Es bie de jeug get mislök ( en d’r mislök verreks väöl !), den zègke die : “Jao, mer dao höbbe 
w’r ouch neet veur gelieërd !”. Bie ’t zelfde bie die awwe wurdt gezag :”Laot mer, det haet 
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geine zin mieë !” (en den höbbe ze ’t dèks al vaerdig ). 
Es de jeug depressief is, höbbe ze probleme ( Wienieë eigelik neet ?). Bie die awwe zègke ze 
den : “Geer mót neet zeure !” 
Es de jeug weer èns get vergit, is ‘t : “Jao, mer weer höbbe ’t ouch zoa verreks drök !”. 
Bie die awwe :”Jao, zuusse waal, zoa begint ‘t !” 
De jeug woont ieës 7 jaor same, trouwt den en nao ei paar jaor is ’t dèks veurbie. Die awwe 
trouwde ieës en woonde den same, ei groat aantal al 20, 30 of 40 jaor. 
Gein wónjer dus det sommige nao die 40 jaor soms toch get in de war zeen. D’r zeen d’r 
allewiele hieël get die det al väöl eerder höbbe ! 
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DIE DUMMHEITEN WECHSELN… 
                                    ABER DIE DUMMHEIT BLEIBT 
                                    oftewaal : Macht en Politiek 
Loek Storken 
 
In ós waekelikse wanjelforum höbbe w’r oeteraarterzaak ouch de gemeintelikke 
verwikkelinge ge“evolueerd”,óm neet te zègke ge”ovuleerd”,want d’r wurdt natuurlik ouch 
altied flink euver geauwhoerd en de jónges-wèthouwers höbbe ja ouch mènnige ei-sjprunk 
gemaak. 
Gaer wole w’r baovesjtaonde, ein klein bietje hatelikke opmerking plaatse bie ’t vertrèk van 
ós twieë al te goodgaefse wèthouders. Sinterklaoze besjtaon dus toch ech, en esse noe ze get 
mieë vrieën  tied höbbe lid waere van de Zösterse sjötterie De Sinterklaoze, kènne ze get 
minder opvallend veur sjöt sjtaon. 
In principe hauwte weer waal van luuj die goodgaefs zeen. Mer doe mós natuurlik waal 
goodgaefs zeen OET EIGE TESJ. Det woor dus “een beetje dom”, mer dus waal EEN 
BEETJE DOM mit hoofletters. 
Noe blieve w’r in dae raod dus zitte mit ein groat aantal luuj, die zich ummer achter dees 
twieë sjaarde en hun tót op ’t lètste moment sjteunde. Ouch neet zoa hieël sjlum, en ouch hiej 
NEET ZOA HIEËL SJLUM mit hoofletters. 
Ouch hievan kènse zègke : Es ich einmaol achter eine sjtaon, blief ich hem ouch sjteune. 
Ouch daoveur is väöl te zègke, mer doe mós waal op tied in de gate höbbe desse achter get of 
emes sjtuis wat neet in d’n haok is, en dus neet ummer zoa mer jao en ame zègke. Zelfstandig 
dènke moog (en mót) in eine gemeinteraod  ouch. Ouch EEN BEETJE DOM. 
Weer zeen dus in ós wanjeltribunaal d’r achter gekómme det w’r, noe w’r eine, geine of twieë 
nuuj wèthouwers neuëdig höbbe, zeen blieve zitte mit “Nederlands Laatste Hoop In Bange 
Dagen”,óm ’t mer weer èns lekker hieël óneerbiedig te zègke (en det moog in deze 
Vastelaovestied !) 
Bliekbaar höbbe w’r bie de gememeinteraodsverkezinge dus neet allemaol of neet gans de 
richtige luuj gekaoze, wobie ich dus neet gezag wil höbbe det die allemaol “neet richtig” zeen. 
(Sorry, de vastelaovend sjpeelt mich parte !) Det keze höbbe w’r oeteraard waal zelf gedaon, 
en DOE KRIS ’T WAER DESSE VERDEENS ! 
Mer ’t is ouch al ieëweig zoa : ALLEIN DE DÓMSTE KAUWVER KEZE HUNNE 
SJLECHTER ZELF ! 
Mit die verkieërde keus zeen w’r trouwes neet de ènnigste, in Zitterd en bie Orbis kènne ze 
d’r ouch get van. Zitterd wilt noe weer wareldberoemp waere, ze höbbe dao ein combinasie 
geboewd van de Berliense en de Chinese moer, en ze wille ouch in ’t Guinessbook of 
Records, want die zou volges de vergunning 5 jaor (moge) blieve sjtaon. Alle luuj weer bliej ! 
Mer mesjien kriege weer in Ech-Zöstere noe toch nog èns luuj die nao de meining van 
JEDEREIN loestere en ’t veur JEDEREIN good probere te doon, en die neet wirke op basis 
van RELATIES, mer op basis van ARGUMÈNTE en WÈTTE. 
‘t Is bliekbaar toch hieël lestig óm mit MACH óm te gaon ! Daoróm hiej nog get dènger die 
veur “politici”, mer eigelik veur jederein de meujte waerd zeen óm te laeze, mer veural ouch 
óm d’r èns euver nao te dènke, en doe bès noait te auwt óm te lieëre ! ’t Is effe prikke, mer “’t 
kump oet ei good hert”. 
 
“Hoe zou ik anderen kunnen beheersen, 
ik ben niet eens baas over mezelf”. 
                                       FRANCOIS RABELAIS 
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ER ZIJN TWEE MANIEREN OM ALS POLITICUS TE SLAGEN : 
OFTEWEL BEN JE HET MET ALLES EENS, 
OFWEL MET NIETS            -     Konrad Adenauer 
MACHT   is een middel voor onzekeren 
             om bevestiging te krijgen      -      L.M’rabet –Uni-Utrecht 
POLITIEK:     zich veural  drök make 
                    euver óngelagde 
                    of al lang oetgebreujde eier ! 
WIR SITZEN ALLE IM GLEICHEN BOOT 
WARUM RUDERT BLOSS KEINER ? 
                     (gelaeze in Trier op ein hieël auw moer, 
                      en in ’t Pruusjes is ’t dus neet anges !) 
IEËRLIKHEID DOERT ’T LANGST 
FRAUDE AL VÄÖL LANGER 
Omdat God niet overal kan zijn, 
schiep hij de moeders 
(en dus niet de gemeenteraadsleden) 
POLITIK : die Kunst wiedergewählt zu werden !!! 
Eine óntsjpanne minsj is eine “machtige” minsj, 
En einen ieërlikke minsj is óntsjpanne !!!!! 
De Tsaren strijden, 
‘t Volk moet lijden . 
                   (Tadzjikistan) 
VÄÖL LESTIGER DEN BESJTURE 
IS DE BESJTUURDER 
Liefsjpreuk van de besjtuurder: 
               Wo ICH bin, 
               herrscht CHAOS, 
               aber ich kann ja nicht überall sein ! 
Laot ’t noe waal in Ech-Zöstere neet zoa zeen wie ze in hieël wied aafgelaege lenj al sjreve : 
           psi laju a karavan prolazi. 
D.w.z. :de honden blaffen 
           en de karavaan trekt verder. 
Ós “Nachbarn” drökke ’t hieël plastisch oet esse ’t höbbe euver politici : 
VOR DER WAHL FRESSEN DIE DICH AUS DER HAND, 
NACH DER WAHL SCHEISSEN SIE DICH AUF DEN KOPF. 
Weer wanjelieëre zeen allemaol 60+ en 70+. NUM NOE OUCH MER ÈNS GET AAN VAN 
AUW LUUJ !!! : 
       “ALS DE DWAZEN ZICH VERMAKEN, 
        MOETEN DE WIJZEN WAKEN !” 
Dit zag Lotharius vreuger al in de Heiligdomsvaart ! 
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Oude foto’s van Susteren  
Wil Schulpen 
 
De Susterder molen ook stadsmolen genoemd 

Op beide foto’s is nog 
het molenrad te zien. 
Tot 1941 is deze 
molen in bedrijf 
geweest en daarna 
ontmanteld. Beide 
foto’s  zijn vóór 1940 
gemaakt. Echter tot 
op heden is niet 
bekend wanneer 
exact. De personen op 
de foto zijn eveneens 
nog onbekend 
De beek die langs de 
molen stroomde was 
de Rode Beek, welke 

voordat hij Susteren binnenstroomde een bijna haakse bocht maakte. De beek voerde indertijd 
meer water dan het armzalig stroompje, dat nu aan de zuidzijde langs Susteren stroomt. Zij 
had nog een redelijke breedte. 
Langs weerszijde van de beek liep een pad. Beide liepen naar de gracht en waren via een 
bruggetje verbonden met een pad dat langs de gracht liep en in  wezen voor een belangrijk 
deel nog ’omlopend’ was. Met name het rechter pad maakte deel uit van een route welke 
vanuit Feurth voerde naar de kerk of school. Het leidde langs de gracht en slingerde zich 
‘binnen’ Susteren door een 
gebied  dat nooit gebruikt is 
voor bewoning. Mogelijk dat 
het klooster anno 1902 het eerst 
gebouw was , welk in dit gebied 
gebouwd werd.  
De molen is oorspronkelijk rond 
1500 gebouwd door de hertog 
van Gulik. Zij werd gebouwd 
nadat de molen van het stift 
verloren was gegaan. Op de 
molen waren de mensen uit 
Susteren en uit Feurth verplicht 
te laten malen. 
 

   Beide foto’s zijn afkomstig uit het gemeente archief van de gemeente Sittard-Geleen 
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Martinus (Tinus) Opgenoord 

Priester omstreeks 1960 

Hij werd geboren op 24 september 1935. Hij werd 

student bij de lazaristen en werd omstreeks 1960 

tot priester gewijd. Deze foto is 

hoogstwaarschijnlijk genomen bij het lezen van zijn 

eerste mis in zijn parochiekerk.  

Tekst op het doek: 

 Treed blijmoedig binnen priesterzoon 

Het kleine huisje wordt een koningswoon 

 

De  feestelijkheden vonden plaats in en om zijn 

ouderlijk huis aan  Peulenstraat. 

 

Op de foto kan men eveneens herkennen drie 

gebroeders Heijnen (achter de priester): Winand, 

Sjeng en Baer 

 

Emeritus pastoor Martin Opgenoord werd op 11 

juni 2006 te Susteren begraven 

 

 
 
 
Oorlogsschade aan schuur 
 
Schuur achter pand 
Heijnen, Feurthstraat 34. Er 
is kennelijk een hele hoek 
uit de schuur geslagen. Men 
ziet dat de muren nog van 
balken met leem er tussen 
zijn opgetrokken. 
Op de achtergrond ziet men 
nog het huis, Feurthstraat 
23, welk in  die tijd 
bewoond werd door de 
familie Blonden. Een zoon 
werd later gemeente-
secretaris. 
 

Foto’s uit de nalatenschap van Agnes Heijnen-Hochstenbach 
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Verenigingsnieuws 
Ad Feijen 
 
Trouwen  bij  de  natuurvrienden . 
Op 19 januari j.l. “Keek Evert trök nao de vieftiger jaore” en hadden 74 bezoekers een 
geweldige avond .  
Op  Maandag 20 juli a.s. om 19.30 uur hebben we  “oos Annie “ Schreuders-Derks, die ons 
o.a. alles komt vertellen over het trouwen in de loop der tijden  onder de titel 1 + 1 = 1, zoals 
dat hoort. Dat er allerlei “nodigs“  bij komt kijken, zal Annie op haar eigen bekende wijze met 
het gehele  “Drum und Dran “  ons heel fijntjes uitleggen. 
Het belooft een ouderwetse Natuurvrienden-avond te worden. 
 
Kroedwesj-traditie 
Ook dit jaar zullen wij deze traditie handhaven. Op Zaterdag 15 augustus  wordt in de 
Amelbergakerk om 17.45 uur een H. Mis opgedragen voor de levende en overleden leden van 
onze vereniging. Ook  dit jaar worden aan de kerk kleine kroedwesjes aangeboden  tegen een 
vrijwillige bijdrage, waarvan de opbrengst bestemd zijn voor bloemen op het Maria-altaar. 
Tijdens de dienst worden deze gezegend . 
Ook het traditionele fietstochtje  zal worden gemaakt naar een onbekende  gelegenheid waar 
we  samen nog even kunnen genieten van een kopje koffie.. 
Vriendelijk verzoek U voor 10 augustus  (telefonisch 4491595 ) op te geven  of U meegaat. 
 
“Natuurlijk…….theater”  2009 
Door de Culturele Kring Echt-Susteren wordt ook dit jaar  het project “Natuurlijk…Theater”  
georganiseerd. Op Vrijdag 28 augustus  2009 kan tussen 9.30 en 11.00 uur gestart worden  
met een Theaterfietstocht van ca. 20 kilometer door Echt-Susteren. 
Startplaats in Susteren is Koffiehuis IJzerenbos  aan de Heerenstraat . 
 
Dit project vormt een onderdeel van het Limburg(´s Straattheater) Festival en werd in 1996 
voor het eerst in de programmering opgenomen. Filosofie achter het project is de mensen op 
een milieuvriendelijke  wijze (per fiets ) kennis te laten maken met aan de ene kant de natuur 
en aan de andere kant theater. 
Gedurende de fietstocht worden de deelnemers op een aantal onverwachte  locaties 
getrakteerd op korte straattheatervoorstellingen door gerenommeerde groepen uit de gehele 
wereld. De laatste voorstelling zal om ± 16.00 uur plaatsvinden. 
 
De kosten bedragen € 6 ,-- per persoon  en kinderen onder 12 jaar mogen, mits onder 
begeleiding van volwassenen voor € 3,-- meefietsen. 
Vooraf aanmelden is niet nodig: U komt op 28 augustus tussen 9.30 en 11.00 uur gewoon 
naar de startplaats  en schrijft U daar in. Na de inschrijving ontvangt U een routebeschrijving 
en andere informatie en kunt U op weg gaan. 
Wij willen dit project, dat geheel  voldoet aan onze doelstelling, natuur en cultuur in Susteren 
uit te dragen en in stand houden, van harte bij U aanbevelen. Wij hopen dat velen zullen 
genieten, onder gunstige weersomstandigheden,van ons natuurgebied en van hoogstaand 
straattheater. 
 
 
 
  



4 
 

Smokkelarij te Susteren tijdens Eerste Wereldoorlog1  
Evert Zits 
 
De oostgrens van de gemeente Susteren vormt tevens de landsgrens met Duitsland. In dit 
grensgebied is het "IJzerenbos" of, zoals het in de volksmond ook wel wordt genoemd ,,'t 
Hout", gelegen. Het is een van de meest unieke bosgebieden in de Westelijke Mijnstreek. Een 
paradijselijk stuk natuur; prachtige oude bospercelen, afgewisseld door kleine bosweiden. Een  
van de weinige stiltegebieden die nog in deze streek voorkomen.  
Dit bosgebied, ruim honderd hectaren groot, is een waar eldorado voor de natuurliefhebber. 
Mede als gevolg van het feit dat zich in dit natuurgebied verschillende grondsoorten 
overlappen is er een rijk geschakeerde flora en fauna. Er komen zelfs nog in het wild levende 
reeën voor. Het is dan ook geen wonder dat veel Susterenaren hun hart hebben verpand aan 
dit bos, waar men urenlang kan wandelen over bospaadjes en smalle kronkelwegen.  
In vroegere jaren is de binding tussen de mensen van Susteren en 't Hout echter veel 
intensiever geweest. Eeuwenlang heeft het een belangrijke rol gespeeld in het leven van de 
plaatselijke bevolking. In vroeger tijden waren bossen immers onontbeerlijk voor het 
functioneren van de samenleving. Zij leverden bijvoorbeeld geriefhout, dat gebruikt werd 
voor brandhout, gereedschap, afrasteringen en bouwmaterialen voor woningen, stallen en 
schuren. De vroegere woningen in Susteren waren praktisch geheel opgetrokken uit 
materialen, afkomstig van het IJzerenbos. Veel Susterenaren beschikten er dan ook over een 
bosperceeltje”’n huitje”. Een opgave van de eigendomstoestand, opgemaakt in 1966, geeft 
bijvoorbeeld nog aan: 315 eigenaren, tesamen beschikkend over 819 percelen, Deze enorme 
versnippering werd ook veroorzaakt door het feit, dat in de loop der tijden de percelen steeds 
werden verdeeld. Als een eigenaar overleed, werd het perceel verdeeld onder de erfgenamen. 
In zijn eeuwenoude geschiedenis is er een episode geweest dat het IJzerenbos een wel zeer 
bijzondere rol heeft gespeeld in de Susterense samenleving. Maar bepaald geen glansrol! Het 
is namelijk nog niet zo erg lang geleden dat dit gebied tot in de verre omtrek berucht was als 
operatieterrein voor smokkelaars.  
 
Smokkelarij op grote schaal  
Dat was in de jaren 1914 - 1918, toen de Eerste Wereldoorlog vele delen van de wereld in zijn 
greep had. Het was bepaald geen “frisch und fröhlicher Krieg” zoals de Duitsers aanvankelijk 
hadden verkondigd. In Duitsland ging men al spoedig de misère van de oorlog aan den lijve 
ondervinden. Vóór de eerste oorlogswinter intrad, was er al sprake van een grote 
voedselschaarste en werden levensmiddelen gerantsoeneerd.  
In Nederland, dat zijn neutraliteit had kunnen handhaven, waren de levensomstandigheden 
aanzienlijk beter. De meeste levensmiddelen waren hier minder schaars, ofschoon er ook 
sprake was van rantsoenering. De Duitsers boden flinke sommen geld voor levensmiddelen en 
andere goederen uit het neutrale Nederland. De Duitse marken lonkten!  
Het gevolg was dat in de grensgebieden met Duitsland een levendige smokkelhandel op gang 
kwam. Met name was dat het geval in de grensgemeente Susteren, waar het IJzerenbos een 
uitermate geschikt operatieterrein voor smokkelaars bleek te zijn. Zoals dit ook nu nog het 
geval is, strekte het bos zich uit over een lengte van ongeveer twee kilometer langs de Duitse 
grens en liep ook nog grotendeels door op Duits grondgebied. Derhalve een ideale situatie 
voor illegale grensoverschrijdingen. Men was er in Susteren al snel achtergekomen dat met 
het smokkelen van levensmiddelen naar Duitsland een flinke duit te verdienen viel. In dit 
geval lag het geld niet op straat, maar in het bos! Daarbij speelde ook een rol dat voor de  

                                                 
1 Dit is een bewerkte en aangevulde versie van een artikel door mij gepubliceerd in het ‘Historisch 
Jaarboek voor het Land van Zwentibold’, uitgave 1982. 
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Deze kadastrale kaart uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw toont aan dat het IJzerenbos ook toen 
nog bestond uit een lappendeken aan percelen. Opvallend zijn de vele kadastrale benamingen (van 
boven naar beneden) : Loovergaat, Aan het Broek, de Sumb, de Palmen benden, aan het Loovergaat, 
de Douv Kamer, De Maas Eijker Bend, Caspar Eijken, op de Laekgraaf, op den Beeleboom, Goeskens 
Benden, aan Jans Eijken, Mavrouw weide, Koute Camp, Weg Bend, Water Bend, Op den Pulaert, 
Scholten Heggen, Scholtische Weidt, Thonische Weid, Op den Rother, Cremers Kamp, Jan Horens 
Rijk, Soure Weid, Tegel Kamp, Op de Busch, Coule Bend, het Veldje, Leurs Weide, Lange Weide. 
De fraaie bosweg (Heerenstraatje) die door het IJzerenbos voert is min of meer toevallig ontstaan. 
Vroeger was het een slecht onderhouden en verwaarloosde weg, die halverwege het bos overging in 
een praktisch onbegaanbaar bospad, dat “’t sjmókkelwaegske’ werd genoemd. 
In de na-oorlogse jaren werd veel puin van door oorlogsgeweld verwoeste woningen in het 
Heerenstraatje gedeponeerd en van lieverlee werd de weg steeds langer. Voor de verharding werd ook 
gebruik gemaakt van afgedankt grind van de spoorwegen. In de loop der jaren ontstond een prachtige 
bosweg. 
Thans, anno 2009,  is het IJzerenbos grotendeels in eigendom en beheer van de Vereniging tot behoud 
van Natuurmonumenten in Nederland, afgekort “Natuurmonumenten”.  



6 
 

meeste inwoners van het toenmalige Susteren een extra bijverdienste bijzonder welkom was. 
Het merendeel van hen leidde een hard bestaan en leefde op de grens van armoede. Dat gold 
trouwens ook voor de toenmalige pastoor van Susteren, de legendarische Louis Tijssen, de 
latere deken van Sittard. Hij schonk alles weg wat hij bezat en was arm met de armen. 
Kenmerkend is in dit verband dat Susteren, als ook de omliggende dorpen,  in die tijd als 
volgt werden getypeerd:  

"erm landj, erm luuj,  
sjtreuë dake, leime gebuuj". 
  

Veel gezinnen, waarvan de meeste zeer kinderrijk waren, hadden praktisch geen bron van 
inkomsten en leefden ‘van d’n erme’. Daarmee werd het burgerlijk Armbestuur bedoeld, dat 
de ernstigste nood lenigde. De dagelijkse kost voor de gewone man was aardappelen met 
uiensaus. Vlees bleef beperkt tot nu en dan een ‘bräödje’ spek. Vaak was er sprake van een 
armzalige behuizing; alle comfort ontbrak. Meestal sliep men op strozakken in kleine 
bedompte vertrekken, omdat in de vaak primitieve woningen, lucht en zonlicht slechts 
spaarzaam binnen kwamen. Zolders deden vaak dienst als slaapruimte, waar men onder de 
pannen sliep. Het kwam zelfs voor dat zo’n ‘slaapkamer’ alleen maar van buitenaf bereikbaar 
was. 
 
De armoede werd nog in de hand gewerkt, doordat het deel van de beroepsbevolking dat 
voordien in Duitsland in landbouw, bouwvak en steenfabrieken werkzaam was, door het 
uitbreken van de oorlog werkloos werd. Aanvankelijk gebeurde het smokkelen nog op kleine 
schaal. Men ging alleen of in kleine groepen "de päöl euver", zoals het smokkelen in de 
volksmond werd genoemd. Ook sprak men wel van "nao Nónk Wullum gaon", hetgeen 
doelde op de toenmalige Duitse keizer Wilhelm. Het waren voornamelijk levensmiddelen die 
overgebracht werden zoals: koffie, rijst, meel, vlees, vet, kaas, boter, raapolie, cacao, 
griesmeel, kindermeel, bonen, maar ook goederen als zeep, stijfsel, stoffen en leer. Ook vee, 
met name koeien,  werd gesmokkeld. 
Wanneer ze de grens waren gepasseerd, ontmoetten de smokkelaars op vooraf afgesproken 
plaatsen inwoners van de Duitse grensplaatsjes Isenbruch, Schalbruch en Millen. Van hieruit 
ging de meeste smokkelwaar naar de grote steden in het Duitse binnenland, waar de nood 
uiteraard groter was dan op het platteland. In een later stadium kwamen er ook rechtstreekse 
contacten tot stand tussen de smokkelaars en Duitse stedelingen, die in de grensstreek steeds 
vaker opdoken.  
 
Naarmate het smokkelen lucratiever werd, ging men in grotere groepen opereren. Rond 
enkele personen, die zich in het smokkelmetier hadden gespecialiseerd, vormden zich "clans". 
Bedoelde beroepssmokkelaars kwamen op illegale wijze aan grote voorraden smokkelwaar, 
die door hen gecharterde"draegers" (dragers) over de grens brachten. Zo'n groep bestond uit 
tien tot vijftien smokkelaars.  
Later formeerden zich ook smokkelgroepen in omliggende plaatsen als Roosteren en Born, 
die in het Susterens grensgebied opereerden.  
Het grote geld werd natuurlijk niet verdiend door de "draegers", maar door de figuren achter 
de schermen, met name de leveranciers van de smokkelwaar. De goederen werden door de 
smokkelaars vervoerd in "pungels", die een gewicht hadden van 40 tot 50 kilo. Men moest 
over een goede conditie beschikken, want de af te leggen afstand bedroeg ruim één kilometer. 
De route voerde grotendeels door bosgebied over slecht begaanbare bospaadjes in 
overwegend drassig gebied. Zeer hinderlijk waren daarbij de vele beken en greppels, die het 
grootste deel van het jaar vol water stonden. Daar kwam nog bij dat de smokkelacties 
praktisch uitsluitend 's nachts plaatsvonden,  
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Susterense smokkelaars met hun smokkelwaar, 
waaronder ook varkens en een koe.De chique geklede 
heer met wandelstok, geheel rechts op de foto, zal wel de 
leverancier en leider van de groep geweest zij. 

 
 
Bestrijding van de smokkelhandel  
In die beginperiode werd de grensbewaking gevormd door militairen, die zich weinig 
bekommerden om deze smokkelactiviteiten. Toen deze echter hand over hand toenamen, werd 
spoedig door de overheid ingegrepen. Langs de Duitse grens werd de bewaking verscherpt, 
terwijl een zone van 500 meter, vanaf de grens, tot verboden gebied werd verklaard. Verder 
werd het douanekorps aanzienlijk versterkt met hulpcommiezen, die gerekruteerd werden uit 
dienstplichtige militairen. Ook in Susteren werden deze hulpcommiezen ("seldaote-kemieze") 
gedetacheerd. Hun aantal groeide uit tot een twintigtal. Van de Duitse grensbewaking hadden 
de smokkelaars weinig te duchten. Zij liet het smokkelen oogluikend toe.  
De bestrijding van de smokkelarij werd krachtiger en effectiever aangepakt. Met name kwam 
er een strenge controle op het vervoer van bepaalde artikelen. Het werd bij wet aan een ieder 
verboden in de panden of op de erven, bij hem in gebruik, een grotere hoeveelheid goederen 
aanwezig te hebben dan redelijkerwijze geacht kon worden nodig te zijn voor zijn huiselijk 
gebruik of voor de uitoefening van zijn bedrijf. Onder smokkelhandel werden ten deze 
verstaan "de misdrijven van verboden uitvoer, vervoer en nederlage van goederen".  
De waas van romantiek, waarmee het smokkelen aanvankelijk was omgeven, verdween meer 
en meer. Het werd een riskant en gevaarlijk bedrijf, want de confrontatie met de commiezen, 
die van vuurwapens waren voorzien, loog er niet om. Natuurlijk hadden de plaatselijke 
"woudlopers" wel het voordeel dat zij het bosgebied op hun duimpje kenden. Voor de 
commiezen vormde het terrein met zijn wirwar van bospaadjes, beken en greppels een ware 
doolhof. Maar naarmate zij het terrein beter leerden kennen, werden hun acties tegen de 
smokkelaars doeltreffender en grimmiger. Van de smokkelaars werden nu niet enkel meer 
goede conditie en durf verwacht, maar ook grote waakzaamheid, moed en vindingrijkheid. De 
groepen moesten veel voorzichtiger gaan opereren met het gevolg dat de smokkelcolonnes 
voorafgegaan werden door verkenners; ook werden wachtposten uitgezet. In het bos 
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aangekomen verspreidden de smokkelaars zich in kleine groepen. Ook werden zij bedreven in 
afleidingsmanoeuvres om de commiezen om de tuin te leiden. Overal in het dorp hadden de 
smokkelaars spionnen - waartoe zelfs kinderen behoorden - die de handel en wandel van de 
commiezen nauwlettend volgden. Maar deze laatsten lieten zich niet onbetuigd en 
ontwikkelden op hun beurt listige tactieken om de toename van het aantal smokkelaars een 
halt toe te roepen.  
In de nachtelijke uren speelden zich in het IJzerenbos vaak sensationele tonelen af, wanneer 
smokkelaars door commiezen werden betrapt en aangehouden. In paniek gooiden de 
smokkelaars dan hun pungels met de kostbare inhoud weg en sloegen op de vlucht. Bij 
achtervolging door de commiezen kwam het meerdere malen voor, dat smokkelaars, in het 
nauw gedreven, een schuilplaats zochten in een van de vele beken, waar zij zich urenlang, tot 
hun nek in het water, schuil hielden. Verschillende malen had het treffen tussen commiezen 
en smokkelaars tragische gevolgen. Zo kwam in de loop der jaren een achttal smokkelaars om 
het leven. In de meeste gevallen werden zij bij vluchtpogingen neergeschoten. Bij een 
wraakoefening door smokkelaars werd ook een commies gedood.  
Onder de commiezen waren er, naast dienstkloppers, ook enkelen die met de smokkelaars 
onder één hoedje speelden. In dergelijke gevallen ging het dan met name om het smokkelen 
van paarden en koeien, hetgeen natuurlijk een bijzonder gecompliceerde en gedurfde operatie 
was. Ondanks de toenemende gevaren die aan het smokkelen verbonden waren, was er aan 
"draegers" geen gebrek. De verleiding om in één nacht veel geld te verdienen was te groot. 
Per operatie ontving een allround smokkelaar vijfenveertig gulden. Een vorstelijke beloning, 
wanneer men bedenkt dat het loon van een werkman toen circa tien tot twaalf gulden per 
week bedroeg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Dit wegkruis nabij de hoeve "IJzerenbos" 
bij de woonkern Heide te Susteren, 
herinnert aan het feit, dat op deze plek op 
15 december 1916 een smokkelaar werd 
doodgeschoten  
(foto: Nico Herzig)  
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Berucht smokkelaarsnest  
De smokkelhandel, waarbij zovelen direct of indirect betrokken waren, had zijn weerslag op 
de Susterense samenleving. Velen die voorheen hadden moeten ploeteren voor een karig loon, 
beschikten op korte termijn over veel geld en lieten het meestal flink rollen. De Duitse 
marken brachten leven in de brouwerij; ook in letterlijke zin, want het bier stroomde rijkelijk. 
Men betaalde toen overigens voor een glas bier drie cent, voor een "dröpke" vier cent. Het 
aantal café's, waaraan Susteren ook voordien geen gebrek had, nam toe tot rond de veertig. En 
dan te bedenken dat de plaats slechts 2400 inwoners telde!  
 
De smokkelaars vonden in de drank een uitlaatklep voor de spanningen en het gevaar, die 
verbonden waren aan de nachtelijke smokkeloperaties. Het lag daarbij voor de hand dat dit 
drankmisbruik vaak een voedingsbodem vormde voor het uitvechten van vetes, die 
ontstonden tussen diverse clans van smokkelaars. In dit explosieve wereldje namen 
onderlinge afgunst en na-ijver hand over hand toe. Ook was er soms onderling verraad in het 
spel. Dat resulteerde menigmaal in grote vechtpartijen, waarbij men er niet voor terugdeinsde 
om het mes te trekken. De criminaliteit nam dan ook toe en Susteren kreeg de naam van een 
berucht smokkelaarsnest, waar een soort wild-west sfeer heerste. Met name in douanekringen 
stond Susteren slecht aangeschreven. De commiezen waren er niet op gebrand om in Susteren 
te worden gestationeerd. Met name voor de goede pastoor Tijssen, die als een echte "pater 
familias" waakte over zijn kudde, waren het zorgelijke tijden. Met leedwezen moest hij 
vaststellen, dat een aantal van zijn schapen het smokkelaarspad verkoos boven het rechte pad, 
met alle kwade gevolgen voor hun zieleheil. Wijlen Pater Jac. Schreurs, die het levensverhaal 
van Louis Tijssen te boek stelde, schrijft over deze periode:  
"De jeneverfles vierde hoogtij in Susteren en ging hand in hand met de lediggang. Zonder er 
zich om te bekommeren dat hun medemensen honger leden droegen de smokkelaars het eten 
over de grens en was geld, geld en nog eens geld - de strop waar Judas zich aan verhing - de 
spil waar alles omheen scheen te draaien." 
Desondanks zette de zorgzame parochieherder niet alleen zijn hart, maar ook zijn deur open 
voor zijn afgedwaalde schapen, want in genoemd levensverhaal valt ook te lezen dat in het 
nauw gedreven smokkelaars hun toevlucht zochten en ook vonden in de pastorie van pastoor 
Tijssen.  
 
(wordt vervolgd) 
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Radioroof  in de Tweede Wereldoorlog 
Evert Zits 
 
Over Nederland in de Tweede Wereldoorlog zijn in de loop der jaren ontelbare publicaties 
verschenen. Ook nu nog worden nieuwe hoofdstukken toegevoegd aan de geschiedschrijving 
over de oorlogsperiode 1940-1945. Dat moge blijken uit het onlangs verschenen boek “Het 
radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog”, geschreven door de in Buchten woonachtige Gidi 
Verheijen. 
Ouderen kunnen zich nog wel herinneren dat iedereen in het oorlogsjaar 1943 in opdracht van 
de Duitse bezetter zijn radiotoestel moest inleveren. Dat was in die tijd een kostbaar bezit, 
waarvoor een maandsalaris of zelfs een veelvoud daarvan betaald moest worden. Zo’n toestel 
inleveren betekende een behoorlijke financiële aderlating, want veel geloof in een 
schadeloosstelling was er niet. Achteraf bleek die twijfel trouwens terecht te zijn. Een 
radiotoestel betekende ook toegang tot informatie die niet door de Duitse bezetter 
gecensureerd of geselecteerd was. 
Veel radiobezitters leverden hun toestel niet in en bleven heimelijk luisteren naar de 
uitzendingen van de BBC, Radio Oranje of zenders als ‘de Flitspuit’. 

Philips toestel uit 1932/33 
 
Bijzondere thema’s 
In vermeld boek wordt ingegaan op diverse bijzondere thema’s, zoals het luisteren naar 
verboden zenders, het verbergen van radiotoestellen, verraad door burgers van deze illegale 
daden, de strafmaatregelen voor dergelijke overtredingen, het gebruik van stoorzender door de 
Duitsers en sabotageacties gericht tegen opslagplaatsen en transporten van radiotoestellen. 
Verder wordt per geografisch gebied o.a. door middel van kaartjes, duidelijk gemaakt wat met 
de bijna een miljoen door de Duitsers gevorderde toestellen is gebeurd. 
Tijdens zijn onderzoek kwam de auteur tot de ontdekking waarom een boek over het 
radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog waarschijnlijk nog niet eerder  geschreven is. De 
hiervoor benodigde gegevens bevinden zich namelijk niet in een handzaam aantal bronnen, 
maar moeten onder meer geput worden  uit de individuele archieven van de meer dan duizend 
toenmalige gemeenten in ons land. De speurtocht  naar al deze archieven voerde de auteur 
door heel Nederland en ook buiten de landsgrenzen. Daarbij stuitte hij diverse malen op 
onverwachte en bijzondere gegevens die niet of nauwelijks in de openbaarheid zijn gebracht. 
 
Susteren 
Archiefmateriaal van Susteren over dit onderwerp bleek helaas verloren te zijn geraakt, maar 
toch heeft de auteur via andere archiefbronnen nog enige gegevens kunnen verzamelen. Zijn 
schatting is dat de vierduizend achthonderd vijftien inwoners van Susteren in 1943 samen 
ruim vierhonderd radio’s hebben ingeleverd. In 1941 hebben in Susteren woonachtige joden 
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bij de voor joden verplichte inlevering geen enkel toestel ingeleverd. Later in dat jaar leverde 
in Susteren ook niemand een autoradio in. De in n1943 ingeleverde toestellen werden op 10 
februari 1944 naar de verzamelplaats in Roermond afgevoerd. Vandaar werden alle toestellen 
per binnenvaartschip naar Duitsland weggevoerd. Niemand uit Susteren heeft zijn ingeleverde 
radio teruggezien. 
 
Dit bijzonder knap samengestelde boek is een must zowel voor geïnteresseerden in de historie 
van de radio als voor personen met interesse in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 
Het telt  tweehonderd  zesenzeventig  pagina’s en bevat ongeveer tweehonderd verhelderende 
illustraties in de vorm van foto’s, grafieken., kaartjes, tabellen, brieven en andere 
documenten. 
Het boek kost dertig euro’s en is uitsluitend verkrijgbaar bij de auteur; de heer E.J.M. 
Verheijen, Havenweg 74, 6122 EK  Buchten, tel. 046 4851847 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaatsgenoot Hub Mostard is nog in het bezit van het 
ontvangstbewijs dat zijn vader, aannemer Harie 
Mostard, Vincentiuslaan 15, ontving bij het 
inleveren van een radiotoestel op 1 – 6 – 1943 
(moeilijk leesbaar)  te Susteren 
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Zender "Radio Herrijzend Nederland" in Susteren ?  
Gidi Verheijen  
 
Kort na de bevrijding van het zuiden van ons land, wordt in Eindhoven, een radiozender in de 
lucht gebracht, die in de voorafgaande jaren in het geheim in het Philips Natuurkundig 
Laboratorium is gebouwd. Na enkele proefuitzendingen vindt op 3 oktober 1944 de eerste 
officiële uitzending plaats onder de naam "Radio Herrijzend Nederland". Terwijl een groot 
deel van het land nog bezet is, zendt deze zender op de middengolf (golflengte 420 m) nieuws 
en informatie uit voor bevrijd en bezet Nederland. Om technische redenen moeten een paar 
maanden later de uitzendingen verschoven worden naar de golflengte van 435 m en nog iets 
later naar 437 m.  
Na de bevrijding van heel Nederland mei 1945 wordt ook in Den Haag een radiozender in 
bedrijf gesteld met de naam "Radio Herrijzend Nederland 2" op de golflengte 245,5 m. Deze 
zender verzorgt een programma in eigen beheer, maar relayeert soms ook (via een directe lijn 
met Eindhoven) de uitzendingen van "Radio Herrijzend Nederland 1".  
Voor de bediening van het noordoostelijk deel van het land komt op 7 mei 1945 een 
radiozender in actie vanuit Ruinerwold, een plaats in de buurt van Meppel. Deze zender krijgt 
de naam "Radio Herrijzend Nederland 3" en zendt aanvankelijk uit op de golflengte 430 m. 
Door heftige storingen door een naburige Franse zender moet na korte tijd uitgeweken worden 
naar de golflengte 300,5 m.  
Op 11 juni 1945 is vanuit Lopik weer een grote omroepzender operationeel en daarom kunnen 
de activiteiten van de zender in Eindhoven beëindigd worden. De studio van "Radio 
Herrijzend Nederland" zal daarna nog wel in Eindhoven in bedrijf blijven en de noodzenders 
elders in het land van nieuws en informatie voorzien. Het zuidelijk deel van Limburg kan 
echter niet goed door Lopik worden bereikt en daarom rijpt het plan de zender "Radio 
Herrijzend Nederland 3" vanuit Meppel naar Zuid-Limburg over te plaatsen. In dat verband 
valt het oog op Susteren.  
De Commandant Mobiele Zender in Meppel, de Res. 1e Lt A.G. de Jager, heeft hierover een 
gesprek met de burgemeester van Susteren en schrijft op 27 juni 1945 dat de voorgenomen 
beëindiging van de uitzendingen vanuit Eindhoven met een maand is uitgesteld tot 1 augustus 
en dat daarna de radiozender in Susteren de uitzendingen vanuit Eindhoven op een golflengte 
van 415 m zal overnemen. De personeelsbezetting van de zender in Meppel bestaat uit 11 
personen ( 7 soldaten, 3 sergeants en 1e Lt. de Jager), waarvoor in Susteren onderdak 
gevonden moet worden. Op 10 juli vraagt burgemeester Hermans in een brief aan 1e Lt. de 
Jager of het noodzakelijk is dat het bij de zender behorende personeel in één lokaliteit 
ingekwartierd moet worden of dat deze personen verspreid kunnen worden ondergebracht. Op 
20 juli antwoordt De Jager dat het niet noodzakelijk is het personeel in één lokaliteit onder te 
brengen. Hij voegt er de aanbeveling aan toe nog geen definitieve regelingen te treffen omdat 
het tijdstip van verhuizen nog niet vastligt. Hier houdt de correspondentie met de gemeente 
Susteren (althans in het gemeentearchief) op.  
Uit andere bronnen blijkt dat op 12 oktober 1945 de zender "Radio Herrijzend Nederland 3" 
in Klein Genhout bij Beek geplaatst wordt. Het is niet duidelijk waarom bij nader inzien de 
keus op Beek in plaats van op Susteren gevallen is. Wellicht speelde hierbij een rol dat 
Susteren door oorlogshandelingen zwaar beschadigd was en daardoor minder als 
vestigingsplaats geschikt.  
De radiozender in Beek is via een lijn met de studio in Eindhoven verbonden en zendt vanaf 
15 oktober op de ongewijzigde golflengte van 300,5 m het programma van "Radio Herrijzend 
Nederland" uit. Een paar maanden later, op 24 december 1945, wordt door de zender in Beek 
het eerste programma van de ROZ (Regionale Omroep Zuid) op de gewijzigde golflengte 
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245.5 m uitgezonden. In 1949 verhuist de mobiele zender naar een vaste opstelling in 
Hulsberg.  
 
 
 
 
Bronnen:  

1. P. Vijzelaar, "70 Jaar radio-omroepzenders in Nederland", Kluwer Technische Boeken, 1990, ISBN 90 
201 2522 2  

2. Gemeentearchief Susteren (1635-1948), inventarisnr. 2593  
3. P. Vijzelaar, Aether, nr. 14, januari 1990, pag. 20  

 

 

 
 

De Edelachtbaren Heer Burgemeester 
der Gemeente 

S  U  S  T  E  R  E  N 
-------------------------------------------- 

Meppel 27 juni 1945 
 

Betr. Radio-omroep voor Zuid-Limburg 
Mijnheer, 

 
Allereerst zeg ik langs deze weg hartelijk dank voor de prettige ontvangst in Uw gemeente en 

voor de gegeven hulp en ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte plaats voor opstelling van 
de mobiele omroepzender. 

 
Het Hoofdbestuur van de PTT gaat accoord met de opstelling van bovengenoemde installatie 

in Uw gemeente, echter is het tijdstip van overbrenging uitgesteld tot de laatste week van Juli. 
 
Dit uitstel houdt verband met het feit dat de zender Herrijzend Nederland te Eindhoven nog 

tot 1 augustus in de lucht blijft. De radiozender te Susteren zal dan vanaf deze datum de dienst van 
Eindhoven op golflengte 415 meter overnemen. 

 
De laatste week van Juli breken we hier op en hopen omstreeks 29 Juli in Susteren aan te 

komen; indien de plannen zich nog mochten wijzigen zal ik U bijtijds bericht zenden. 
 
Ik zou gaarne nog even herinneren aan de toezegging tijdens mijn bezoek gedaan, waarbij 

het mogelijk zou zijn onze groep, bestaande uit 7 soldaten, 3 sergeants en ondergetekende in 
Susteren onder te brengen, terwijl wel een kookgelegenheid te vinden zou zijn teneinde eens per dag 
een warme maaltijd voor de groep te bereiden. Ik vertrouw dat deze toezeggingen, nu onze 
aankomst een maand is uitgesteld, van kracht kunnen blijven. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Hoogachtend 
A.G. de Jager, Commandant Mobiele Zender 
 
 

(getekend en stempel met * N.M.A. – Section XII * MILITAIR GEZAG)  
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Niks nuujts ónger de zón 
Loek Storken 
 
Óndanks ózze gemeinteraod sjient ouch in de gemeinte Ech-Zöstere dèks de zón, en veural 
friedes en sóndes es weer wanjele ! Geer vènjdt det mesjien neet zoa gans logisch en 
vanzelfsjpraekend, mer weer waal . 
RAEJE 1 : DOE KRIS NAMELIK ’T WAER DESSE VERDEENS ! 
RAEJE 2 : DAE HIEBAOVE IS EINE PRUUSJ, en dae zaet : “WENN ENGEL REISEN, 
LACHT DER HIMMEL ! Det is al ieëwe zoa (van dae Pruusj bedoel ich !) en dus NIKS 
NUUJTS ÓNGER DE ZÓN. 
Gelökkig höbbe ze bie de gemeinte aan die zón (nog !) niks te zègke en kènne ze dao nog niks 
aan verangere, anges hawwe ze det al lang gadaon, sjnel en goodgaefs wie die zeen! 
Det good waer kènne ze ouch neet nao beleve oetdeile aan den eine waal en aan den angere 
neet. D’r zeen gelökkig nog dènger in dit laeve die waal ieërlik verdeild zeen, mer waal 
VERREKS WEINIG, en WIE LANG NOG ? En ouch det is NIKS NUUJTS ÓNGER DE 
ZÓN. 
Haopelik geit die zón noe tizzezomer gaw èns flink sjiene en kriege w’r noe èns eindelik 
zónne sjtevige zomer wie die “klimaatverangeringsprofete” h’m al ei paar jaor achterein 
veursjpeld höbbe, mer wo nog ummer gein neut van terechgekómme is. Óm mit ós 
“Sinterklaoze” te sjpraeke : “Vol verwachting klop ós hart !” 
Ouch de “HIEËRE” bankiers zouwe zich gaon baetere, en de klantj zou weer “CENTRAAL” 
kómme te sjtaon. Det hilt dus in, esse good laeze kèns, det dae al hieël lang neet mieë centraal 
sjtóng, mer in plaats daovan hun eige bankraekening. NIKS NUUJTS ÓNGER DE ZÓN  ….. 
 In de volksmóndj numme ze det “WÈTTELIK KLAWWE”! Ich höb ’t dus noe euver die 
“hoag” bankjónges die de zaak aansjture, die mit die “sjtriepe gevangenispekskes” aan. De 
pekskes höbbe ze al aan, noe hove w’r ze allein nog mer vas te zètte ! In den tied van de 
farizeeërs woor ’t neet anges, dus weer NIKS NUUJTS ÓNGER DE ZÓN. 
Allewiele krisse van die banke ouch mieë pos es van dien eige femilie, ’t meiste trouwes ouch 
nog döbbel veur man en vrouw. Ich weit neet of ze det doon in ’t kader van de 
geliekberechtiging van de vrouw, óm de sjötte te sjteune die ’t awd papier ophaole of óm de 
papierproductie en dus de economie te sjtimulere, mer dao wurdt ummer waal ’t ein of anger 
sjmoesje veur gevónje óm dao eine punt aan te lulle. Veur zónne computer mót det toch ei 
fluitje van eine cent zeen óm te regele desse dae kraom mer eine kieër kris. Dae computer 
kènt det, mer die van de bank dus neet. En meistal kómme die breve van ‘t 
“HOOFDKANTOOR”. Dao zitte dus de echte “köp”, c.q. kophoute. Doe kris ouch mieë pos 
es rente. Det moge ze van mich ómdreije. 
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Óm den haverklap haet zónne “gelieërde” weer get nuujts oetgedach óm dich eine poat oet te 
riete. ’t Ènnigste nuujts wat in die breve sjtuit is desse weer mieë mós gaon betale. Dus toch 
nog NUUJTS ÓNGER DE ZÓN ! 
Bie de “Limburgse “bank mit de drieletternaam (ich wil geine reclaam, c.q. anti-reclaam 
make, det doon ze zelf genóg), hawwe (höbbe) ze weer ’t zoaväölste geweldige nuuj idee. Op 
hun vestiginge ginge ze de kas sjloete. Doe kèns den vanaaf 2 juli gein geldj mieë bènne 
brènge of haole. Bènne kènne ze zich den ouch get op de bank lègke en euverdaag net wie 
sjnachs ein uigske toe doon, dit alles uiteraard weer zoagenaamp in ’t belang van de klantj, 
dae alle werk zelf per computer mót doon en es compensatie daoveur weer get mieë moog 
gaon betale. VEURAL VEUR AWWER LUUJ WEER “EINE GEWELDIGE 
VEUROETGANGK”. 
Zit dao den bie die “plannemakers” (ich zou bekans zègke “kunstemakers”) nog eine 
normale? Ein bank wose gein geldj mieë kèns haole ! SJTUIT ZOA DE KLANTJ WEER 
CENTRAAL?  CENTRAAL BOETE, zulle ze bedoele ! 
Dao mósse toch waal jaore veur op ein bank gewirk (of gesjlaope) höbbe, óm zoaget 
intelligents en veural klantvriendeliks te bedènke ? Of op eine “mennedgerscursus” van 2x 
saeterdes ein half uurke cum laude gesjlaag zeen ? 
Ze wille dus alle luuj, en veural de awwere, CENTRAAL wegjage.Dus ouch bie de banke 
NOG UMMER NIKS NUUJTS ÓNGER DE ZÓN. Óndanks geweldige beloften. 
 Noe kènse natuurlik ouch väöl baeter op ei benkske in de boesj zitte es bie zónne 
“wittekrietsjtreepmaniak” in ei kenteuërke. Zouwe die thoes aan hun kènjer nog durve te 
vertèlle detse op ein bank wirke ? 
Ich bèn zelf nog oet den tied van ‘t “loantuutje”. Dao höbbe die “bonus-bolusse” waarsjienlik 
nog noait van geheuërd. Diene baas vreuger op sjoal reikde dich den lachend op ’t ènj van de 
maondj det tuutje oet. Toen opèns lepe de banke dich nao ofse det geldj neet op ’t ènj van de 
maondj op ein raekening wools. Doe kreegs dao toen óngevieër 4 procent rente op, doe koos 
gratis betalinge doon, en den hele ze nog genóg euver veur zichzelf. 
Intösje is op die banke alles “verbaeterd, gereorganiseerd, geherstyled , väöl baeter geregeld”, 
”VEEL BETER OP DE KLANT TOEGESPITST”, en mit dae computer geit alles väöl 
mekkelikker en sjneller, MER DOE MOOGS WAAL JEDERE MAONDJ FLINK DOKKE !  
Zouwe die luuj op die banke vreuger den toch väöl sjlummer en väöl intelligenter zeen 
gewaes, of allein väöl ieërlikker ? OF MESJIEN WAAL ALLEDRIE ? 
Of zouwe zich in die bankbesjture weer alle farizeeërs verzameld höbbe, en wurdt ’t weer tied 
det EINE DIE DEN TEMPEL OET JEUG ? NIKS NUUJTS ÓNGER DE ZÓN DUS ! 
Alles wat in hun bóksetesje “verdamp” is, haole ze noe weer trök door ós de ieëste jaore gein 
of weinig rente te gaeve. WEER LAPPE ALWEER DE ZAK EN MOGE BIELAPPE ! Ouch 
det is weer NIKS NUUJTS ÓNGER DE ZÓN ! 
Ederein betaalt dao aan mit, behalve zie zelf. En meneer Bos vundj det nog sjteeds good en 
zuut door de bomen ’t bos neet mieë. Sjrappe al die bonusse, en geweun wirke veur dien cente 
wie alle geweun luuj. D’r zeen trouwes allein mer geweun luuj. Die wat meine detse get 
apaarts zeen,allemaol oetveure nao Amerika. Dao kènne ze nog väöl mieë verdene !  !Zègke 
ze zelf teminste! Dus óm te beginne al èns alle toekomstige bonusse opdoeke. 
DE ÈNNIGSTE BANK DIE ALLEWIELE NOG BETROEWBAAR IS, IS DIE BIE MIENE 
BUURMAN  ACHTER IN DEN HAOF EN DET IS OUCH AL NEET MIEË WAT ’T 
GEWAES IS ! 
En eine sjtruiper is allewiele betroewbaarder es eine bankier, ofsjoan ze óngevieër ’t zelfde 
werk doon. Die sjtruipers trèkke de knien ’t vel euver de oare, die bankjoepe doon ’t zelfde 
bie de luuj !  
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De abdissenmolen. 
Wil Schulpen 
 
In de nieuwe wijk ‘de Mehre’ ligt een straat met de naam Abdissenmolen. Deze naam is 
indertijd voorgesteld en goedgekeurd omdat binnen de huidige wijk wellicht in vroeger 
eeuwen een watermolen heeft gelegen welke toebehoorde aan het stift.  Voor de mensen in 
Susteren behoorde ze aan de abdis en het kapittel. De abdis werd nogal eens de eigenaar 
genoemd als het goederen van het stift betrof, zoals bijvoorbeeld in het meetboek waar de 
tiendschuur van het stift aan de abdis werd toegeschreven.  
Veel van onze kennis ten aanzien van deze molen vernemen we uit een document uit 1576. 
Het bevat een aantal getuigenverklaringen van oudere Susterenaren. 2 Het document is 
opgesteld om aan te tonen dat abdis en kapittel vrijheid van malen hadden. Immers bijna 
iedereen was verplicht om op een bepaalde molen te laten malen, zoals de mensen uit 
Susteren en Feurth op de stadsmolen en de mensen van Dieteren op de Dieterdermolen.  De 
abdis en het kapittel hadden ooit zelf een molen gehad waarop ze hun granen lieten malen en 
dát toonde aan dat zij zelf konden bepalen waar ze hun vruchten lieten malen. 
Pater W. Peters heeft al ooit uitgebreid aandacht aan dit document besteed in een Heemklank 
ruim twintig jaar geleden. Hij  noemde zijn artikel “Die Capittels Mül üffs Roitt” ofwel de 
molen van het kapittel op het Root.3 
Het document is opgesteld in een tijd dat Susteren behoorde tot het land Gulik en daar was 
Duits de voertaal. Het document is dus in het Duits, maar we zullen het hierna weergeven in 
het Nederlands, veelal vertaald, soms geïnterpreteerd. Het proces verbaal van de getuigen 
verklaringen willen we als volgt weergeven: 
 
Wij Lambert Grein4 schout en gemene schepenen van de stad en gerecht Susteren, maken 
hiermee in het openbaar bekend, dat vandaag voor ons persoonlijk zijn verschenen de 
eerwaarde Lütgart von Zevell5, vrouwe abdis, en enige juffrouwen van het vrije wereldlijke 
stift St. Salvator alhier samen met de heren Johan Salden en Cornelis Leonharts, beide 
kanunniken alhier namens het hele kapittel en hebben in tegenwoordigheid van Reinhart von 
Merckelbach6, rentmeester te Born, en M. Frantzens, molenaar hier binnen Susteren, 
aangegeven wat een eerwaarde vrouwe en kapittel overkwam enige tijd geleden met hun 
korenmolen buiten de stad , op het Root genoemd. Op deze molen lieten niet alleen de 
eerwaarde vrouwe en het kapittel hun granen malen, maar ook anderen waren verplicht er hun 
granen te laten malen. Dus was de eerwaardige vrouwe en het kapittel steeds ontheven 
geweest van de verplichting te laten malen op de molen binnen Susteren en nog steeds vrij om 
naar eigen goeddunken te laten malen. 
Om een en ander over de molen op het Root te laten vastleggen zijn een aantal getuigen 
aanwezig: de eerbare en vrome Waub Janus, Dietrich Lersch, Johan Munchs, Wilhelm Salden 
en Liesje Peters samen met Nellie Beckers, onze medeburgers. Zij hebben een eed afgelegd 
om de waarheid te vertellen. Ze hebben de volgende getuigenissen afgelegd: 
                                                 
2 Drs. J.A.K. Haas, Inventaris van de archieven van het kapittel van St. Salvator te Susteren, 
Maastricht 1971, inventarisnummer 196. 
3 Rev. W. Peters M.H.M., Die Capittels Müll üffs Roitt, in Heemklank 1988, nummer 4, pag. 12-30. 
Zie ook: W. Schulpen, Plaatsnamen in het Susterense (6), in Heemklank 1985 nummer 1 pag. 13-14 
4 Lambert Grein is decennia lang schout van Susteren geweest. Wij troffen hem aan tussen 1549 en 
1585. Wil Schulpen, Schepenen, burgemeesters en raadsverwanten, in Heemklank 2002-3 pag. 28-35 
5 Lutgart von Zevell was abdis tussen 1545 en 1579. Zij was stiftsdame in de abdij van Munsterbilzen 
en werd abdis te Susteren. De  H. Amelberga en abdis Imago van Loon waren waarschijnlijk eveneens 
in dit klooster voordat ze naar Susteren kwamen. 
6 Deze was van 1562-1579 rentmeester 
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Ten eerste heeft Waub Janus na de eedsaflegging als volgt getuigt: Tijdens de twisten tussen 
Gelre en Gulik was zij ongeveer vier jaar, zodat haar ouderdom niet ver beneden de honderd 
jaar zal zijn7. Zij is wel nog goed bij haar verstand. Zij heeft verteld dat toen zij nog jong 
(jeugdig) was een eerwaarde vrouwe en kapittel te Susteren een eigen koren- en oliemolen 
hadden op het Root, welke in haar herinnering ook nog gangbaar was. Daar lieten de vrouwe 
en personen van het kapittel hun granen malen. Zij heeft de molenaar, Heineman genoemd, 
ook gezien en gekend in de tijd dat de molen op het Root nog draaide. Toen de molenaar 
gestorven was is de broer van haar vader  Hencken Brammers er komen wonen. Maar terwijl 
twee juffrouwen in het stift namelijk een von Penning en een von Niell8 daarvoor gepleit 
welke van hun vrouwen zijn en blijven zou.9  Ondertussen was de molen in die tijd vervallen 
geraakt. 
De getuige heeft bij de molen en het Root gewoond en heeft verder getuigd dat ze wel 
gehoord had dat degene die binnen Kapittels gracht wonen op bedoelde kapittels molen 
gedwongen waren te laten malen. De getuige heeft ook gezien dat in die tijd het water op de 
bij het Root in de beek placht te lopen, welke toen  uit de beek in diezelfde straat loopt. 
Waardoor dergelijk falen en verandering of verhoging van het water kwam, is haar niet 
bekend. 
 
Naelgen Beckers  heeft na het afleggen van de eed gezegd dat zij ongeveer bij zestig jaar oud 
is. Zij heeft gehoord dat een eerwaarde vrouwe en kapittel  te Susteren een eigen molen op het 
Root buiten de stad heeft gehad. Zij heeft daarvan ook de fundamenten gezien aldaar op het 
Root, maar heeft de molen niet in werking gezien. Het is haar bekend dat het kapittel vrijheid 
van malen had. Toen de eerwaarde vrouwe Schoonhoven10 haar granen buiten Susteren op 
andere molens liet malen en het meel ervan liet binnenbrengen en dat toen de huisheer van de 
getuige, de zalige Gerken Oems indertijd molenaar binnen Susteren gevraagd heeft toch bij 
hem te laten malen. Vrouwe Schoonhoven had gezegd dat zij en het kapittel vrijheid van 
malen hadden. Toen de getuige de molen gepacht had, had zij gehoord dat de eerwaarde 
vrouwe en kapittel mochten laten malen waar zij wilden. 
 
Dieterich Lersch onze medeschepen heeft na afleggen van de eed verklaard dat hij ongeveer 
vijfenzeventig jaar is.  Verder heeft hij getuigd wel gehoord te hebben dat een eerwaarde 
vrouwe en kapittel te Susteren een eigen molen op het Root hebben gehad en dat hij de 
fundamenten nog heeft zien staan. Hij heeft ook gehoord, dat er vijf huisgezinnen op het Root 
woonden en alle akkeropbrengsten op genoemde molen verplicht waren te laten malen. Ook 
de abdis en het kapittel indertijd hun vruchten daar lieten malen. Hij had ook gehoord dat de 
molenaar binnen de stad eens de eerwaarde vrouwe abdis Schoonhoven11 een zak meel, welke 
zij van buiten in Susteren liet brengen, had afgenomen. De molenaar heeft haar de zak 
teruggegeven en ze hadden vrede gesloten. De getuige heeft ook horen zeggen dat nadat  de 

                                                 
7 Het document is gedateerd 17 april 1576, dus we spreken hier over de tachtiger jaren van de 
vijftiende eeuw (1480-1490). 
8 Jos Habets, Bijdragen tot de geschiedenis van de voormalige stad Susteren en van de adellijke 
vrouwenabdij Sint Salvator aldaar, in PSHAL 1869, pag. 485: In 1469 ontstond een contestatie (twist) 
tussen de twee juffrouwen Elisabeth van Eijll en Elisabeth Pynock.  
9 Wellicht dat beide juffrouwen stiftsdame wilde worden en er slechts één plaats vrij was. Dan heeft 
von Niell aan het langste eind getrokken, want we komen haar nog na 1500 tegen in de documenten 
van het stift. Van de andere troffen we geen spoor meer aan. 
10 Vrouwe werd vaak gebruikt voor abdis. Zo treffen we in het IJzerenbos een veldnaam aan “Mevrouwe weide”, 
een weide ooit toebehoort aan de abdis – of stift -  van Susteren. 
11  Barbara van Schoonhoven was in 1537 abdis en stierf 1545. Het is onduidelijk wanneer zij abdis 
werd, in ieder geval na 1520 
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molen vervallen was bij uitgave van de pacht namens de goede vorst en heer hertog te Gulik, 
Kleef en Berg de molen binnen Susteren verhoogd werd, wanneer echter bepaalde molen op 
het Root herbouwd werd dat dan de molenaar van de hertog de afgesproken molenpacht 
enkele zekere malder12 rogge verminderd zou worden. 
De getuige had van zijn zwager een papier gevonden, waarin gevorderd werd dat de molenaar 
op het Root ter onderhouding van de dijk te Millen aan de overslag waarvan deze beek komt 
als contributie betalen zal twee vat rogge jaarlijks13. Ook heeft de getuige horen zeggen dat de 
kosterijen alhier uit de molen op het Root acht malder (reels?) gerst en haver door elkaar 
jaarlijks kregen. In plaats hiervan heeft de eerwaarde vrouwe en kapittel de huidige koster 
andere inkomsten laten toekomen. Hierover ontstonden enkele misverstanden tussen kapittel 
en koster. 
 
Johan Munchs heeft na het afleggen van de eed gezegd dat hij ongeveer vierenzestig jaar is 
en dat hij gehoord heeft dat buiten de stad een molen op het Root gestaan heeft, welke 
toebehoorde aan de eerwaarde vrouwe en kapittel alhier en dat hij ook zelf de fundamenten 
ervan op het Root gezien heeft. Ook heeft hij gehoord dat niet alleen de eerwaarde vrouwe en 
kapittel daarop lieten malen, maar ook degene die op het Root woonden, alwaar enige huizen 
gestaan hebben en wel vijf of zes ‘pluge ausgangen’ naast hen die binnen kapittels gracht 
woonden  gedwongen waren op dezelfde molen te laten malen. Eveneens dat hij iets toen hij 
de molen alhier te Susteren gepacht had een papier betreffende het onderhoud van de dijk te 
Millen aan de overslag, vanwaar deze beek komt, waarin specifiek gevorderd werd dat hij de 
molenaar van  de eerwaarde vrouwe en Kapittel elk jaar twee vat rogge bijdragen moest, 
waarvoor Dietherich Schwerdtscheidt indertijd rentmeester van het ambt Born een nieuw dijk 
aangelegd heeft. 
 
Wilhelm Salden der alter onze medeschepen  heeft na het afleggen van de eed gezegd dat hij 
ongeveer vierenzeventig jaar is en getuigd dat hij gehoord had dat een molen op het Root 
alhier buiten de stad gestaan heeft, toebehorend aan de eerwaarde vrouwe en kapittel van hier 
en hij getuigde ook enkele fundamenten op het Root zelf gezien te hebben. En ook dat de 
eerwaarde vrouwe  en kapittel niet alleen daarop gemalen hebben, maar ook dat degene die op  
het Root woonden daarop verplicht waren te malen. Ook heeft hij indertijd gehoord dat de 
eerwaarde vrouwe en kapittel alhier malen mochten waar ze wilden. 
 
Leisgen Peters of op het Root,  zwak van lijf en kan moeilijk lopen en deels verlamd, zoals 
ze vertelde maar nog goed bij haar verstand is in haar huis verhoord. Na het afleggen van de 
eed  heeft ze gezegd ongeveer negentig jaar te zijn. Ze was in de eerste Gulikse ‘Veheden’ 
twee jaar oud geweest. Ze getuigde verder dat zij de tijd beleefd heeft en zich goed kon 
herinneren, dat de eerwaarde vrouwe en kapittel alhier een eigen koren- en oliemolen op het 
Root buiten de stad had en dat ze gezien had, dat diezelfde nog in werking was en gemalen 
had. Zij had de molenaar, die daarin woonde, Heineman geheten, goed gekend, Eveneens had 
ze indertijd van haar ouders en anderen dikwijls gehoord dat niet alleen de abdis en kapittel 
op hun  vermelde molen mochten malen, maar ook de Hochterhof en zij die binnen kapittels 
gracht én op het Root erop verplicht waren te malen; zij had dat ook gezien omdat ze bij de 
molen woonde. Ook kon ze zich herinneren en had ze gezien dat haar vader, die op het Root 
woonde, wanneer hij het water uit de graaf op het Root graag kwijt wilde, dat hij de graaf 

                                                 
12 Een malder= 6 vat = 24 kop. De Susterense malder was één kop minder dan de Sittardse malder 
(Guliks ambt 1610, pag. 103). Dit betekent dat de Susterense malder ongeveer 171 liter groot was (vat: 
28,5 liter en de kop: 7,1liter); Voor een malder rogge werd in 1610 negen of tien gulden gerekend 
13 Twee vat rogge was ongeveer drie gulden waard 
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doorstak en het water in de beek liep. Maar de beek is nu zo ver gehoogd, dat het uit de beek 
in vermelde graaf lopen moest. 
 
Ten aanzien van dit getuigen wij boven vermelde schepen (Lambert Grein) dat wij gehoord 
hebben dat een vrouw abdis en kapittel alhier te Susteren een eigen molen buiten de stad op 
het Root hebben gehad en dat ook de molen van onze genadige vorst en heer binnen de stad 
dermate verhoogd is hoewel de eerwaardige vrouwe en kapittel haar molen op het Root 
wederom  dacht te herbouwen dat hen toen  hun oud verval van het water zonder  daling van 
hetzelfde te krijgen onmogelijk was,  dan hoewel men indertijd in opname en teruglegging  
enkele molenwerken  en “arcken”14 zowel binnen Susteren als op andere onder deze 
gerechtsdwang gelegen molens het gerecht om dezelfde te bezichtigen en de hoogte van het 
vorige werk te houden tot noodzakelijk onderhoud  zo heeft het geleid tot enkele opname en 
teruglegging van het molenwerk hier binnen Susteren. 
Onder de huidige molenaar M. Frantzens zonder enige gerechtelijke bezichtiging de molenaar 
en zijn werkmeester naar eigen inzicht niet zonder merkelijke verhoging gebeurd, aldus het 
water van de beek dermate gestegen en verhoogd  dat niet alleen  daarboven aan beide zijden 
gelegen geërfden en gemeente graaf schade veroorzaken  maar men ook daarom alhier een 
gewelf aan de stadspoort, waaronder de beek vele jaren voldoende en ruime loop had, heeft 
moeten afbreken en hoger laten maken. Overigens hebben we ook gehoord  de eerwaarde 
vrouwe en kapittel alhier ( onder welke twee huizen recht tegenover het stift, genoemd 
kapittelshuizen, indertijd gerekend werden)wat betreft de molenplicht  vrij zijn zal, omdat ze 
voor het overige ook van alle burendiensten vrij zijn. 
 
En dit alles tot de waarheid vastgelegd heb ik bovenvermelde Grijn als schout  mijn eigen 
zegel en wij schepenen  het zegel van ons schepenambt hieronder aan het einde van dit 
opgedrukt, gegeven de zeventiende april in het jaar duizend vijfhonderd zesenzeventig  
Tot zover de tekst van het document. 
 
De periode waarin we de teloor gang van de abdissenmolen moeten plaatsen is wel bij 
benadering te bepalen. Twee dames hebben de molen nog in werking gezien, deze waren 
tussen de negentig en honderd. Twee schepenen van omstreeks vijfenzeventig hadden slechts 
fundamenten gezien. In twee decennia moet de molen dus buiten werking gezet zijn en 
afgebroken. Terugrekenend vanaf 1576 ligt deze periode ruwweg tussen 1480 en 1510. 
Wellicht dat we het gebeuren in de negentiger jaren van de vijftiende eeuw mogen dateren. 
 
Een van de getuigen maakt ook gewag van een tweestrijd tussen twee dames om één 
prebende15.  Habets plaats deze gebeurtenis, welke hij in de Luikse archieven tegenkwam in 
1469. Behalve als het conflict meer dan een decennium geduurd heeft,  heeft Habets iets 
verkeerd gelezen. De verbastering van namen in het geheugen van de mensen is hier mooi te 
zien Von Eijl wordt von Niel en Pynock word Penning. 
 
Waar de molen gelegen heeft is een groter probleem. Tijdens de opgravingen in de Mehre, 
voordat er bebouwing plaats vond, heeft men niets gevonden dat op de molen duidt. 
Op een begin twintigste eeuwse kaart trof ik de veldnaam het Root aan. Het Root lag 
inderdaad tussen de Voorste Molenstraat (nu: Molenveldweg) en de Achterste Molenstraat 
                                                 
14 gewelf of boog waaronder het rad van de watermolen draait; ook wel: kleine sluis - Verdam: 
Middelnederlands Woordenboek. Het woord is wellicht afkomstig van het Franse woord arcade wat 
boog, gewelf betekent. 
15 Een prebende is hier het inkomen van een stiftsdame uit de goederen en opbrengsten van het stift. 
De ruzie betrof dus welke van de twee dames stiftsdame te Susteren mocht zijn. 
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(nu: Achterste Molenpad. Het relatieve kleine veld het Root lag tegen de IJsstraat (nu: 
Stationsstraat) aan. Te ver mijns inziens van de Rode Beek, waar de molen toch zeker aan  
gelegen was. Voorlopig willen we de ligging vermoeden rond de huidige Ploegenpoort. 
 
De reconstructie dat de Rode Beek rond 1500 zijn loop onder de Feurderpoort heeft verlaten 
en via een nieuwe bedding dwars door het stadje stroomde is niet meer houdbaar. Het is 
duidelijk dat wat wij de stadsmolen noemen ook al in de vijftiende eeuw bestond en van de 
vijf molens in Susteren de belangrijkste was; immers de mensen van Susteren en van Feurth 
moesten er hun vruchten laten malen. Het was de dwangmolen van de hertog van Gulik. We 
kunnen zelfs veronderstellen dat het de oudste molen was. Aangezien overal in West-Europa 
de watermolens in de elfde eeuw verschijnen, kan men aannemen dat de oudste molen ter 
plekke van de stadsmolen al in de elfde of twaalfde eeuw gebouwd werd16. Het kwam 
regelmatig voor dat men een tak van een beek leidde naar een molen en de grachten ronden 
belangrijke gebouwen. We zien dit onder meer te Sittard en te Echt. 
 
Het document over de abdissenmolen doet voorkomen alsof de Rode Beek eind vijftiende  
eeuw nog onder het gewelf van de Feurderpoort stroomde. Ook in de registers van de 
parochie inkomsten uit het begin en midden van diezelfde eeuw vinden we dat de Rode Beek 
langs de Voerderpoort stroomt. Voorzichtig zou men dus kunnen stellen dat de Rode Beek 
nog langs de Feurderpoort stroomde, al is dat lang niet zeker.  
Wellicht heeft men dan –zoals elders ook gebeurde – een tak door Susteren gegraven, welke 
ons bekend is als de Rode Beek. Dat dit een aftakking is ziet men wel aan het feit dat de Rode 
Beek zowel bij het Susteren ingaan als het Susteren verlaten een welhaast haakse bocht 
maakt. Het blijft mogelijk dat de verandering eind vijftiende ertoe geleid hebben dat de 
hoofdstroom van de Rode Beek door Susteren stroomde en niet meer langs de Feurderpoort. 
Hoe de Rode Beek uiteindelijk vanaf de Feurderpoort in duistere tijden richting 
Dieterdermolen stroomde is volstrekt onduidelijk; er zijn mij geen aanwijzingen uit het 
landschap bekend. 
Misschien is wel de merkwaardige ligging van de Volmolen een laatste relict van een 
vroegere bedding van de Rode Beek. Deze molen ligt op de noordoever van de beek, terwijl 
de enige toegangsweg op de zuidoever ligt. Via een brug is de molen bereikbaar. Dit lijkt 
althans niet logisch. Mogelijk dat molen en toegangsweg in de oude situatie, waarbij de Rode 
Beek langs de Feurderpoort stroomde, beide op de zuidoever lagen. 
 
De Ploegenpoort verbond het stadje met de abdissenmolen en de huizen op het Root. Het is 
steeds een raadsel gebleven waaraan deze poort haar naam dankte. Het begrip komt in dit 
document ook voor als ‘pluge ausgegangen’ in relatie met d bewoning. Ook hier is de 
betekenis onduidelijk, maar misschien leidt dit toch ooit tot een redelijke oplossing. 
 
 
 
  

                                                 
16 P.B.N. van Luyn, Stadt Sittardt, een grensoverschrijdend verleden, 1993, pag. 40 
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Uit het leven van deken Tijssen17(1) 
S. Tijssen, indertijd pastoor te Grathem 
Publicaties vanaf 1 november 1957 
 
Pastoor Susteren 1911 – 1919 
 

1  In de bijdrage van 17 oktober is een zeer 
hinderlijke fout geslopen. Daar lezen we dat de 
nieuwe pastoor het hield met de uitspraak dat 
een parochie zonder mensen een „arme"  
parochie is. We zouden zeggen dat zo iets 
onbestaanbaar is en we dienen dan ook te lezen 
dat een parochie zonder ARME mensen een 
“arme” parochie. 
Dat zulks in Susteren niet het geval was, daar 
zou pastoor Tijssen heel gauw achter komen. 
Buiten de tijd die hij in de kerk doorbracht, was 
zijn eerste zorg en werk de mensen te leren 
kennen. Daarvoor trok hij er zoveel mogelijk  
uit om zijn parochianen te bezoeken en kennis 
met hen te maken. Zijn  gave of “hobby” om 
familierelaties te onthouden is hem hierbij zeker 
te pas gekomen. 
Kwam hij in een huishouden: wat dezelfde 
naam had van een waar hij al geweest was,  dan 
vroeg hij gewis of en in hoeverre ze familie 
waren van elkaar en of er nog meer huishoudens 
waren in de parochie die familie van hen waren. 
Zo wist hij gauw genoeg de Masthoffs, de 
Pernots en de Meuffelse – echte Susterse 
families – uit elkaar te houden en met elkaar in 
verband te brengen. Doordat hij die namen  op 
de pastorie in de doop- en andere registers onder 
ogen kreeg, kon hij ze nog gemakkelijker 
onthouden. 

Zo overkwam het een paar Susterse mannen dat ze kort na  zijn installatie hun pastoor troffen 
in de trein tussen Maastricht en Sittard. Tot hun grote verwondering noemde  
pastoor Tijssen hen direct met hun naam. 
Bij die bezoeken om kennis te maken, kwam de nieuwe pastoor tevens op de hoogte van de  
maatschappelijke welstand van zijn parochianen. Naar onze mening was die in 1911 niet erg 
schitterend. De mijnarbeid was bij het Susterse volk nog niet erg in trek en de lonen in de 
kleiwarenindustrie waren ook niet wat je noemt. Vele kleine boeren “boerden” nog op hun 
oude manier en maakten geen vooruitgang. Men zag toen rond Susteren nog vele „keuters" 
die een koe in de kar of voor de ploeg spanden. 
Ongetwijfeld, deed het de nieuwe pastoor goed als hij bij die bezoeken merkte dat er ouders 
of kinderen waren met de namen  Gregorius, Albricus, Amelberga — oude heiligen die in 
Susteren geleefd hadden en er begraven waren. Patroonheiligen van een plaats of parochie 
                                                 
17 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 
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stonden bij hem in hoog aanzien en werden door pastoor Tijssen terdege vereerd. Hij kende 
de Patronen van zo wat alle parochies van het Bisdom en in zijn brieven en gesprekken 
werden ze vaak aangehaald. 
Heel gauw kende hij ook de studenten en vooral de priesterstudenten uit zijn nieuwe parochie. 
Al de tijd die hij kon vrijmaken werd besteed aan die kennismaking en hij had geen rust 
voordat hij overal geweest was. 
Zo verschijnt de nieuwe pastoor Tijssen in de gehuchten Baakhoven, Feurth en de Hei. 
Vooral de Hei was wel een uur gaans van de kerk en pastorie. Dit was voor hem geen be-
zwaar, want als prefect van Rolduc was hij aan zulke wandelingen gewoon. 
Fietsen, wat toen echt in op komst, was, bleef voor priesters nog verboden onder het bestuur 
van Bisschop Drehmans. Toen een paar jaar later – na de dood van Mgr. Drehmans – op de 
pastorie in Susteren gesproken werd over de kansen dat het fietsen voor geestelijken zou 
worden toegestaan, zei de pastoor en, gastheer dat als Directeur Schrijnen Bis 
schop zou worden, deze dat zou toestaan. 
Pastoor Tijssen heeft, toen het zover was „rijles gaan nemen", maar heeft er mee gestaakt op 
advies van de dokter en ook al omdat hij — naar eigen zeggen, dan niet zo goed meer met de 
mensen kon praten. 
Met die eerste — ietwat geforceerde – rondgang leerde hij niet alleen de mensen kennen, 
maar kreeg hij ook een idee van al hun noden en zorgen. Bij kapelaan Klinkum, die reeds 11 
jaar in Susteren was, kon hij goed terecht als hij nog meer inlichtingen wou hebben over een 
of andere familie. 
Zo kreeg hij een kijk op zijn parochie en kon hij plannen maken om ze op geestelijk en 
maatschappelijk gebied vooruit te helpen. De pastoor zal zelf niet vermoed hebben dat die 
rondgang het begin zou zijn van een ,,sjouwen" wat acht jaren zou duren en waarmee hij heel 
wat schoenzolen zon verslijten. Het aantal kilometers in Susteren afgelegd, heeft de pastoor 
zelf niet opgetekend, maar wel zijn Engelbewaarder; en als deze dat getal na zijn dood 
opnoemde heeft de pastoor misschien wel gezegd: ,,Dat kan niet. U hebt er veel te veel 
opgeschreven." 
 
2  Toen L. Tijssen pastoor werd in Susteren was de dagelijkse en veelvuldige H. Communie 
reeds enkele jaren door Paus en Bisschoppen aanbevolen, maar toch, nog niet overal en zeker 
niet bij alle mensen ingeburgerd. Op dit gebied moesten nog veel oude gewoonten en 
ingewortelde meningen veranderd worden. De H. Communie der kinderen was pas een paar 
jaren ingevoerd. De pastoor achtte het zijn grote plicht het verlangen van Paus en Bis-
schoppen te vervullen — maar dit strookte tevens helemaal met zijn eigen opvattingen. 
Meer dan anderen kende hij door zijn grote godsvrucht tot het H.Hart, het verlangen van de 
Goddelijke Heiland om zich  met de mensen te verenigen en hen in liefde tot Zich te trekken; 
meer dan anderen heeft de pastoor hiervoor geijverd. Geen moeite, of opofferingen waren 
hem te veel. Gaarne praatte hij hierover met andere priesters — hoe zij het deden en waarmee 
ze het meeste succes hadden. 
Pastoor Tijssen maakte het de mensen zo gemakkelijk als maar kon. Vóór, onder, na en tussen 
de H.H. Missen, wanneer ze maar wilden konden de mensen ter H. Tafel naderen; ja, zij 
hoefden er nog niet om te vragen; zag hij iemand in de kerk zitten dan ging hij hem vragen of 
hij, misschien wilde communiceren en was dan onmiddellijk bereid de H. Communie uit te 
delen. 
Juist aan het volop gelegenheid geven meende hij het te moeten toeschrijven dat de mensen 
meer en meer communiceerden. De eerste communie der kinderen was 'n echt feest in de 
kerk, maar buiten de kerk moesten alle mogelijke feestvieringen achterwege blijven – geen 
nieuwe kleren – ijdel vertoon en buitengewone uitgaven mochten hierbij van pas komen. De 
pastoor was hierin streng en als de ouders er niet aan wilden zou hij die eerste communie zelfs 
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onverwachts op een dag door de week houden om hun de kans te ontnemen van alles op touw 
te zetten. Daardoor waren er zelfs moeders die voor die dag geen vla durfden bakken, zonder 
het eerst aan de pastoor te vragen. Een leek, die nog bedenkingen maakte tegen de 
kindercommunie, kreeg van pastoor Tijssen ten antwoord dat wij mensen het niet beter 
moeten willen weten dan O.L. Heer. 
Hoe hijzelf deed zien we vooral bij de Eerste vrijdagen, waarvoor hij ten zeerste ijverde. 
Daags te voren was er volop biechtgelegenheid en de avond te voren hield hij het H. Uur. De 
pastoor kon dan zó bidden en de mensen zó voorgaan en bezig houden dat de tijd helemaal 
niet lang viel. 's-Nachts als de mijnwerkers per trein naar de „koel" reisden of er van 
terugkwamen, was  de pastoor in de kerk. De mannen hadden dan gelegenheid om te biechten 
en te communiceren. Hun werkplunje en de ‘pungel’ waren geen beletsel — daar lette O.L. 
Heer niet op –  en het nuchter blijven kwam voor hen heel gemakkelijk uit. 
 
 
Een priester, die pastoor Tijssen bij dit nachtelijk werk geholpen had, ging na afloop naar 
huis. De pastoor bleef nog en toen hem gevraagd werd, wat hij die lange tijd ging doen gaf hij 
ten antwoord: „Ik heb veel correspondentie en ga, die in de sacristie afwerken en zo ben ik 
ook nog present voor 't geval dat nog iemand komt." 
Boerenmensen, die nogal een eind van de kerk woonden en klaagden dat zij de Eerste vrijdag 
niet konden  vieren, omdat de kinderen en het vee verzorgd moesten worden, wist hij er toe te 
brengen zo vroeg op te staan en naar  de kerk te komen — de pastoor zou er dan ook zijn — 
dat ze weer op hun boerderij terug waren voordat zich iets repte op de slaapkamers of in de 
stallen. 
Op die Eerste vrijdagen werd tevens de Communie gebracht aan de zieken. De grootste en  
verste afstanden nam de pastoor voor zijn rekeningen ook  soms heel vroeg – waarschijnlijk 
omdat de zieken niet lang nuchter konden blijven – zodat hij weer goed op tijd voer de H. Mis 
terug was. Die tochten waren dikwijls zó zwaar dat in de kerk de warme wasem om zijn 
gelaat zichtbaar was. De mensen in Susteren zeiden dat hij dampte. Moest pastoor Tijssen  bij 
deze tochten over slechte en slijkerige wegen komen, dan trok hij boven zijn schoenen nog 
„camaches" aan; een anti-nat en anti-slijkkleding, welke helemaal uit de mode is geraakt. Een 
paraplu gebruikte hij niet als hij „Ons Heer" droeg Volgens zijn mening was dat niet 
eerbiedig. Onder de tochten bad hij de rozenkrans en dit ook wel ooit samen met de 
misdienaar. Een oud-misdienaar vertelt: „Ik moet hier nog vaak aan denken; het waren 
prestaties die hij deed." 
Het gebeurde dat een zieke bediend moest worden. Pastoor Tijssen gaat naar het ouderlijk 
huis van een misdienaar en als dit manneke te midden van zijn spel hoort wat van hem 
gevraagd wordt, heeft hij nog niet veel zin. De moeder vertelt dit aan de pastoor en het 
„baaske" wordt binnen geroepen. Hij krijgt ze niet uitgepoetst, maar de pastoor houdt hem  
voor dat er niets mooiers is dan met O.L. Heer mee te gaan — een zieke troost te mogen 
brengen en een ziel naar de hemel te helpen — en dit alles met zulk een echtheid en 
overtuiging dat de tegenzin bij de kleine "baas" overwonnen wordt en hij gaarne meegaat. 
Bij de zieken deed de pastoor zijn werk met een opvallende bedaardheid en kalmte; daar, had 
hij tijd genoeg. Hij ging dan helemaal op in zijn gebed en werk, zonder acht te geven op 
omstaanders en omgeving. Was hij klaar met een bediening, dan moesten voor zijn vertrek 
alle aanwezigen nog eerst samen bidden. De hele terugtocht was ook weer één bidweg. 
 
3 In het begin van zijn pastoraat kon men pastoor Tijssen thuis op de pastorie nog wel  eens 
aantreffen met de studieboeken van theologie, moreel, en liturgie, om zijn kennis, die hij nu in 
de praktijk moet brengen nog eens op te frissen of om een of ander probleem op te lossen. 
Ook zorgde hij op de hoogte komen van de financiële toestand der kerkfabriek.  
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Door huurders van kerkelijk goed is toen wel eens gemopperd dat de pachtprijzen verhoogd 
werden, ofschoon deze verhogingen alleszins gerechtvaardigd waren. 
In zijn eenvoudige pastorie was iedereen welkom, maar priesters –  wereldheren zowel  
als regulieren –  vonden er altijd een hartelijk en gul onthaal; hoe eenvoudig het ook was.  
Aan bezoek of aanloop  ontbrak het niet en vaak was er een samenloop en toevallige 
ontmoeting van vijf tot zes verschillende paters en priesters. De pastoor –gastheer wist alle 
conversatie dan altijd zo te leiden dat het een echt geestelijk gesprek was, waaruit op  
godsdienstig en kerkelijk gebied nog iets viel te leren. Zo verzocht hij eens een kapelaan – 
een goed zanger – om de Pater Noster te zingen, om te laten horen hoe dat een zingend gebed 
was, volgens de nieuwe zangwijze. Roddelen en kwaadspreken wist pastoor Tijssen te 
voorkomen of af te leiden. 
Een pater, die in Susteren veel op assistentie kwam, schrijft hierover als volgt: 
“Na de sluiting van een triduüm waren we eens met meerdere geestelijken aan tafel. Het 
gesprek kwam over een treurige zaak, waardoor 'n persoon veel opspraak verwekt had. Heren, 
mag ik nog eens inschenken? Het gesprek was van de baan. Ze komen op het zelfde 
onderwerp terug. Hij vindt weer het woord om ons af te leiden. Ten derde male komen ze er 
op terug en nu zegt pastoor Tijssen: ,,Heren, zouden we niet over iets anders praten?” 
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Een confrater die bij me was en bij die gelegenheid kennis maakte met L. Tijssen, zei me 
later: „Die pastoor is een heilige." 
Werd een goede bekende bij hem binnen gelaten, terwijl hij aan tafel was, dan moest de 
bezoeker altijd meedoen – ook al had hij pas gegeten, dan moest hij toch nog even proeven 
van het fruit of dessert – en zodoende eer bewijzen aan de gulheid van de pastoor en hem 
tevreden stellen. 
Aan geregelde kransjes of bijeenkomsten met medepriesters — welke kransjes zoveel goed 
kunnen doen, vooral als  er een kaartje bij gelegd wordt — heeft pastoor en later deken 
Tijssen nooit meegedaan; wel aan de voorgeschreven conferenties. Gaarne vertoefde hij in het 
gezelschap van priesters en zodoende bracht hij ook van tijd tot tijd een bezoek aan de heren 
uit de buurt, vooral bij zijn oude vriend en studiegenoot V. Schoolmeesters in Holtum. Hierbij 
kwam ook wel ooit politiek om de hoek kijken. Dan koesterde hij nl. de hoop gouverneur 
Ruys de Beerenbroeck of zijn zoon (kamerlid - minister) te ontmoeten, om hen dan voor het 
een of ander aan de jas te trekken, Kasteel „Wolfrath" onder Holtum was het familiegoed van 
de familie Ruys de Beerenbroeck. 
Na de Kerstvakantie (1911 - 1912) zagen de leerlingen op Rolduc directeur Schrijnen terug 
met een dik verband om 'n vinger. Wat was er gebeurd? Onder de vakantie was de directeur in 
Susteren op bezoek geweest bij de oud-prefect.  
Pastoor Tijssen ging mee naar het station en om die weg te verkorten namen ze een binnenpad 
waar geen verlichting was. Zo kon het gebeuren dat de directeur in de duisternis flink kennis 
maakte met het prikkeldraad van een weiland naast dat pad gelegen. De twee vrienden konden 
terugkeren en door de Eerw. Zusters de wonden laten verbinden en mogelaten brengen. Naar 
de volgende trein zullen ze wel de grote weg genomen hebben of gezorgd hebben voor 'n 
goede lantaarn. 
Tegen misbruiken wist pastoor Tijssen streng en radicaal op te treden — al ontzag hij de 
mensen. 
Om het drankmisbruik met Nieuwjaar tegen te gaan, werd de mensen vanaf de preekstoel 
medegedeeld, dat de pastoor en kapelaan gaarne nieuwjaarswensen in ontvangst zouden 
nemen en daarbij ook zouden trakteren op een sigaar, maar absoluut geen drank zouden 
schenken. 
Er zijn jaren geweest dat de pastoor na de nieuwjaarswensen vanaf de preekstoel , ook 
nog huis aan huis — in alle gezinnen persoonlijk zijn wensen ging aanbieden. 
In de school, zowel bij de jongens als bij de meisjes, gaf hij geregeld catechismus en was 
daarbij streng en toch ook weer goedig. De kinderen hadden graag dat hij kwam. Het 
onderwijzend personeel maande hij aan om bij hun taak altijd kalm te zijn en veel geduld te 
beoefenen. 
's-Avonds, als ze klaar was in de keuken, kwam Ida naar de kamer om daar samen de 
rozenkrans te bidden. Dit gebeurde ook als er logés waren. Een pater die dit meemaakte zei 
naderhand: “Pastoor Tijssen is een echte huisvader.” 
Toen hij een jaar in Susteren was hadden zijn broers eg zuster het plan opgevat om op een 
zondag of een feestdag, dat in Susteren ook nog processie of een andere plechtigheid zou zijn, 
met de hele familie een bezoek te brengen aan Heerbroer en Heeroom. Die vogel zou niet 
opgaan. Heerbroer schreef een brief: “hoe gaarne dat hij allen zou ontvangen en hoe welkom 
ze op een andere dag ook zouden zijn, op die dag mocht het volgens hem niet. Hij zou zich 
schamen voor de parochianen.” 
 

Wordt vervolgd  
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Krantenartikel schilderij Amelbergakerk 18 februari 1972 
 
Mogelijk oude meester 
Schilderij uit 1637 
 
SUSTEREN „Zou het een oude meester zijn?”.  Deze hoop koestert sinds  enkele dagen 
pastoor-deken J. H. M. Breukers. in Susteren. Hij wijst daarbij op een groot schilderstuk dat 
een bijbels tafereel voorstelt en dat sinds de bevrijding van Susteren in de sacristie van de 
Amelbergakerk van Susteren heeft gehangen. Sinds enkele dagen zijn werklieden druk bezig 
met de restauratiewerkzaamheden van de kerk en bij deze gelegenheid werd het schilderij 
weer eens van de muur gehaald en van het stof der jaren ontdaan. In de rechterbenedenhoek 
werd hierbij het jaartal 1637 zichtbaar.  
„We hopen natuurlijk dat het iets belangrijks is, maar zeker weten we dat pas als een des-
kundige een onderzoek heeft ingesteld. Dat zal binnenkort gebeuren.” 
De herkomst van het schilderij is in Susteren ondanks vele naspeuringen kort na de Tweede 
Wereldoorlog een volslagen raadsel gebleven. Na de bevrijding werd het schilderij opgerold 
tot een pakketje ergens in de kerk aangetroffen. Het heeft voor die tijd nooit tot de plaatselijke 
kerkschatten behoord. 
Volgens de deken moet dit doek in de oorlogsjaren elders door een militair zijn meegenomen 
en om de een of andere reden in de kerk van Susteren zijn achtergebleven. 
Via allerlei instanties is getracht te achterhalen, waar het schilderij vandaan komt. Met een 
expertise hoopt deken  Breukers, nu een tip van de sluier op te lichten. 
 

 

 

In de inventaris van J. Rouwet voor 
het bisdom Roermond uit 1972 
vinden we het schilderij als volgt 
omschreven: “David en Goliath, 
doek, 98,5 x 123,5 cm, gesigneerd en 
gedateerd (rechter benedenhoek): 
Ga..utt (of ft) 1637. Toestand 
behoorlijk. 

 

 

Het schilderij hangt momenteel in de 
noorderkruisbeuk tussen een 
schilderij van St. Paulus en een van 
een achttiende eeuwse abdis uit het 
stift van Susteren.  
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Susteren 
Door Jos Coenen, 1922 
 

I. De heilige Willibrord 
 
Drie beken besproeien Susteren : de Witbeek of Geleen, de Vloedgraaf en de Roodebeek, die 
bij Oud-Roosteren samenvloeien en onder St. Stevensweert hare waters vereenigen met die 
der Maas.  Op de oevers der beken is het land vruchtbaar en de dorpen liggen er als langs de 
Maas dicht opeen gedrongen. Het was reeds zoo in de hooge middeleeuwen, zooals getuigd 
wordt door de romaansche  kerken, welke wij op de boorden der Roodebeek ontmoeten, 
namelijk te Millen aan de duitsche grens, te Nieuwstadt en te Susteren, terwijl in den tijd van 
Karel den Groote ook te St. Stevensweert  eene kerk bestond die ongemeen rijk was aan 
schatten in goud en zilver.18 
De kerk heette toen de ‘Suestra’, naam dien zij gegeven heeft aan het dorp Susteren en aan het 
verdwenen vrouwenstift, wiens schoone kerk ook nu nog de algemeene bewondering verwekt.  
Het klooster werd voor mannen gesticht omstreeks 700,een  duisteren tijd, die door geene 
oorkonden van Susteren wordt op geklaard. De oude diploma's der abdij zijn allen verdwenen, 
slechts  twee werden er teruggevonden in de archieven der zusterabdij van Echternach.19  
Meer dan eenig ander huis in de Nederlanden werd het Munster van Susteren tot tweemaal 
toe, omstreeks 700 en omstreeks 900, door heilige personen verheerlijkt, wier kostbare 
relikwieën ook nu nog in zijnen schat bewaard worden, doch hunne werken en deugden 
werden in de abdij nooit beschreven en zijn meestal in vergetelheid geraakt. Waren ons die 
twee heiligengroepen beter bekend, dan zouden wij, èn over de stichting èn over de 
hervorming na den inval der Noormannen, beter zijn ingelicht en de zoo duistere oorsprong 
van het christendom in de Maasgouw zou klaarder voor ons opdagen.  
Over de Heiligen der Xe eeuw zullen wij later spreken, nu zullen wij enkel uitweiden over de 
mannen die in de stichting van Suestra eenig aandeel kunnen gehad hebben. Bij gebrek aan 
plaatselijke oorkonden moeten wij daarvoor elders te rade gaan, ja, ver van hier: 
Heiligenlevens geschreven in Engeland, aan het hof van Karel den Groote, te Nijvel en te 
Munster en akten uit Echternach moeten daartoe geraadpleegd worden.  
Eene eerste figuur, die wij op de boorden der Suestra ontmoeten, is die van den heiligen 
Willibrordus, Neerlands grooten Apostel.  
Twee uitstekende mannen hebben zijn leven beschreven, een Engelschman, de heilige Beda 
(de eerbiedwaardige), die drie of vier jaren vóór hem gestorven is20 (in 735) en de gunstig 
bekende monnik van het hof van Karel den Groote, Alcuinus, die tot in 804 geleefd heeft21.  
Beiden zijn waarheidslievende mannen, die ons volle vertrouwen verdienen, maar die toch 
niet alles hebben geschreven wat zij wisten. Immers Alberdingk Thijm, in zijn schoon werk 
over den H. Willibrordus22, maakt het duidelijk, dat in dien tijd de evangelisatie onzer streken 
van twee punten uitging en wel met verschillende strekking. De frankische hofmeiers, Pepijn 
van Herstal en Karel Martel, waren er op uit het Katholiek geloof te doen prediken door 
priesters die hunne politiek waren toegedaan.  

                                                 
18 J. Eckart heeft in zijn Commentarium de Rebus Franciae Orientalis Wirceburg, [1729, bd. II bl. 902 
en bd, I bl. 178] een inventaris uitgegeven opgesteld door de Missi dominici van Karel den Groote, 
waarin de goederen beschreven staan der St. Michielskerk gelegen op het eiland Staphinsere. Daris en 
Sloet meenen daarin St. Stevensweert terug te vinden.  
19 De diploma' s van 714 en 717 waarover later.  
20 Beda, Historia Ecclesiastica in Migne, PL, bd. C.  
21 Alcuinus, Vita Sancti  Willibrordi in Migne, PL, bd. Cl.  
22 Alberdingk Thijm, De H. Willibrordus, Apostel der Nederlanden, Amsterdam 1861 
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Van den anderen kant zagen de Pausen klaar in, dat deze politieke evangelisatie niet immer 
vrij was van dwaalleer en bij de half onderworpen volkeren, zooals de friezen, Allemanen, 
Thuringers en Beijeren, niet veel bijval vond. Daarom steunden zij uit al hunne macht de 
prediking van het onafhankelijk Christendom, dat met geen politiek gemengd was, en meer 
bijval vond bij de stammen die de franken vijandig waren. Beiden, hofmeiers en Pausen, 
vonden hulp in Engeland, waar dezelfde wedijver bestond tusschen de politieke kerk aan de 
koningen der Heptarchie onderworpen en het onafhankelijk geloof door den H. Gregorius 
ingevoerd23 . Tal van priesters kwamen van daar, niet altijd met den waren apostolischen 
geest bezield, naar het frankisch hof waar ze goed onthaald werden, doch de meesten en de 
besten trokken naar Rome om van daaruit hunne zending te ontvangen en het is wel te 
begrijpen dat hunne prediking, niettegenstaande de heimelijke samenwerking van het hof en 
zijne aanhangers, meer vrucht afwierp, dan die der frankische hovelingen.  
Beda en Alcuinus, schrijvende onder het toezicht der politieke macht, hebben die geheime 
vijandelijkheid in den schaduw gelaten, ofschoon ze toch voor den oplettenden lezer min of 
meer doorstraalt, maar lang en breed beschrijven zij, bijzonder de laatste, het lange en 
vruchtbare apostolaat van den H. Willibrordus. die tusschen de jaren 690-738 de Friezen 
bekeerde, het bisdom Utrecht stichtte, den H. Lambertus in de Kempen ter zijde stond24 en 
zelfs tot in het verre Luxemburg zijnen hulpzamen invloed uitoefende.  
Wat zijn optreden te Susteren betreft, Beda spreekt er niet over, maar in Alcuinus vinden wij 
een kort verhaal, dat hier dient aangehaald:  
"Toen de H. Willibrordus, op zekeren tijd, naar een klooster reisde, dat hem toebehoorde en 
wegens een daar voorbijstroomend water, Suëstra genoemd wordt, sloeg hij, om zijn weg te 
verkorten, een voetpad in, dat door het graanveld van eenen rijken grondbezitter liep. Toen de 
bewaker van den akker dit zag, begon hij, in zijnen woedenden toorn, den man Gods uit te 
schelden. Als Willibrordus' gezellen deze beleediging wilden wreken,  deed hen de 
zachtmoedige zendeling tot bedaren komen, daar hij, die zoo dorstig was naar de zaligheid 
van allen, niet den ondergang van één enkele verlangde. De dwaze gramschap van den man 
niet tot bedaren kunnende brengen, keerde hij zich om en sloeg eenen omweg in. Maar de 
ongelukkige die zich verstout had den dienaar Gods uit te jouwen, werd des anderen daags 
door eenen haastigen dood getroffen". 25  
Hoe heeft Alcuinus dat verhaal gekend? Niet rechtstreeks uit Susteren, maar veeleer is het 
hem toegekomen uit de overlevering van Echternach. Men mag veronderstellen dat de H. 
Willibrordus meestal Susteren bezocht als hij van Utrecht naar Echternach reisde ; daar zal 
een zijner volgelingen het feit verteld hebben, misschien zelfs werd het opgeteekend, totdat de 
abt Beornred het aan Alcuinus mededeelde, die het met andere mirakelen heeft ingelascht in 
zijn leven van Willibrordus, dat hij op verzoek van den Echternachtschen abt heeft 
geschreven.  
De historie van het graanveld is de eenige melding welke Alcuinus van Susteren maakt; maar 
twee diploma's, insgelijks uit Echternach herkomstig, brengen wat meer licht in de 
betrekkingen van onzen Heilige met de Maaslandsche abdij, zonder ze nochtans gansch op te 
klaren.  
Het eerste stuk, van zeer groot belang, is een giftbrief van Pepijn van Herstal en zijne wettige 
vrouw Plectrudis, uitgevaardigd te Bagolosus (Bakel, bij de Peel) den 2en Maart 714 (het 
                                                 
23 ) Misschien staat bij Alberdingk Thijm de tegenstelling tusschen de onafhankelijk Roomsche en de 
politieke strekking der Franken en Engelschen wat al te sterk afgeteekend, doch het is zeker dat de 
Paus in 't geheim werd tegengewerkt. 
24 Zeker is het, zegt Alberdingk Thijm bl. 227,dat de groote Lambertus in Taxandrie den jongen 
Willibrord de hand toereikte doch daar de Maastrichter bisschop het slachtoffer was geworden van 
Pepijn van Herstal werd zijn naam door Alcuinus zorgvuldig verzwegen. 
25 Alcuinus, Op. cit. bl. 702. 
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vierde jaar van onzen heer koning Dagobert). Alleen Plectrudis onderteekent in Pepijns naam, 
die te bed lag met de ziekte waaraan hij het volgend jaar stierf. Wij lezen er in:  
1e. dat te Susteren een klooster bestond (oratorium et cellula), toegewijd aan den Zaligmaker 
en de Apostelen;  
2e. dat Plectrudis in de nabijheid eene hoeve gekocht had van Alberic en Haderic, zich 
verplichtende de kerk van uit de fondamenten op te bouwen, wat ze dan ook gedaan had; (Wij 
zullen later zien wie deze Alberic wel kan geweest zijn);  
3e. Pepijn en zijne vrouw gaven het geheel (basilicam) aan den apostolischen vader 
Willibrordus, zoodat deze er moest vreemde en andere broeders vergaren;  
4e. na Willibrordus' dood mochten de monniken vrij eenen abt kiezen, doch het huis moest 
onder het toezicht blijven van Pepijn en na hem  van zijnen zoon Grimoald en van Drogo's 
kinderen. Karel Martel, de zoon van het bijwijf Alpïas, werd uitgesloten. Plectrudis had hem 
te Keulen doen opsluiten. De zachte en edele Grimoald, zooals de frankische bronnen hem 
noemen, op reis naar vaders ziekbed, werd in de St. Lambertuskerk te Luik lafhartelijk 
vermoord. Drogo was reeds vroeger gestorven, en zijn zoon, Theodoald, was niet opgewassen 
tegen Karel Martel, die in 715 uit de gevangenis ontsnapte en aanstonds de zegevierende 
tochten begon, welke de grootheid van het Karolingsche huis zouden bevestigen26.  
Vijf abten en een zekere Blendumen, abbatissa, onderteekenden het stuk dat in al de groote 
cartularia der middeleeuwen, zooals, Martene en Durand, Miraeus, Pardessus en in de 
Monumenta Germaniae historica27 te lezen staat. Daris28 meent dat de abdis Blendumen te 
Susteren woonde en besluit er uit, dat het Maaslandsche huis eene dubbele abdij was, uit 
mannen en vrouwen bestaande, doch dat strookt weinig met het woord cellula, dat een geheel 
klein klooster aanduidt en het schijnt ons waarschijnlijker, dat Blendumen van elders te Bakel 
kwam evenals de vijf abten.  
Eene vraag dient hier nog beantwoord: wat moeten wij verstaan door de vreemde en andere 
broeders welke Willibrordus in zijn munster moest opnemen? "Eo modo utibidem fratres 
peregrinos vel alios congregare debeat". Die fratres peregrini waren de iersche of engelsche 
monniken, die door Pepijn in het land geroepen werden en natuurlijk zijne politiek in de hand 
werkten om zelfs de godsdienstige instellingen aan zijn beheer te onderwerpen. "Men kan 
licht begrijpen", zegt Alberdingk Thijm", dat dit een middel in de hand der regeerders was, 
het klooster geheel en al naar hunnen zin, in frankischen geest te besturen"29. Wij zullen ons 
voor het oogenblik, met dezen uitleg tevreden stellen, maar wij denken toch dat Pepijn ook 
nog een ander doel op het oog had, waarover later.  
Drie jaren na de gift van Pepijn en Plectrudis verschijnt een tweede diploma, waarin de namen 
van Willibrordus en Suestra insgelijks voorkomen. De monnik Ansbald, die zich "van Suste-
ren" noemt, geeft aan Willibrord zijn vaderlijk erf, gelegen te Haeslaos, aan den Dommel in 
Taxandrië 30.  
De vroegere uitgevers van dit stuk, Martene, Hontheim, Pardessus met al de schrijvers die 
over Susteren handelden, zooals Daris en Habets31, hebben gemeend dat dit stuk werd 
uitgevaardigd het eerste jaar der regeering van koning Dagobert, dus in 711, doch de uitgevers 
der Monumenta hebben duidelijk gelezen: "Actum publice in monasterio Suestra anno I 

                                                 
26 Alberdingk Thijm, Op. cit. bl. 212.  
27 M. G. H. Scriptores XXIII bl. 62.  
28 Daris, Histoire du Diocèse de Liège. I, 141 
29 Alberdingk Thijm, Op. cit., bl. 195.  
30 Ansbaldus schijnt de broeder geweest te zijn van Bertelindis die in 710 Hoccascaute [volgens H. 
Van de Weerd, Hoxent onder Exel] aan Willibrordus gaf. Beiden spreken van hunnen vader Wigibald. 
31 ) Habets J., Bijdragen tot de geschiedenis van de voormalige stad Susteren en van de adellijke 
vrouwenabdij Sint - Salvator aldaar, in Publications de la Société Arch. et hist. du Limbourg. bd. VI 
[1869] bl. 441-567. 
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Clotharii regis, die 9 Kal. novembris"32. Het werd dus te Susteren opgemaakt den 24en Oct. 
717, het eerste jaar van koning Lotharius.  
 
Die lezing is van groot belang, want tot nu toe heeft men altijd beweerd dat de abdij vóór 
Willibrord gesticht werd en het voornaamste bewijs van die bewering was de gift van 
Ansbald, drie jaren vóór de schenking van Pepijn, in 714. Dat bewijs nu valt. Moeten we 
daarom denken, dat de bisschop van Utrecht geheel vreemd bleef aan de abdij vóór de 
herinrichting van 714? Daarover later. 
 
 
 
 
Plattegrond van vestingwerken door Taisne in 1623 
Wil Schulpen 
 

Op de plattegrond van Taisne staat (uit het Frans 
vertaald): ‘De plattegrond van de stad Susteren 
gelegen in het land van Gulik, begrensd en 
ingesloten van twee kanten door het Land van 
Montfort.’ 
 
Tot het Land van Montfort behoorden onder meer 
Nieuwstadt, Roosteren en Echt. 
 
De vraag werd me voorgelegd ‘waarom gebruik 
je deze plattegrond niet in je verhaal over de 
vestingwerken van Susteren? 
 

 
Het antwoord is dat ik niet weet hoe deze kaart te gebruiken. Simpel bekeken lijkt de vorm 
niet echt op die ons overgeleverd is. Bijvoorbeeld de gracht langs de westzijde was recht en 
hier vertoont ze hoeken. Hij zou de kaart wel eens ‘gespiegeld’ kunnen hebben. 
Hij heeft een windroos getekend waarbij het noorden naar links ligt. De Rode Beek is dan 
bijna haaks getekend op de werkelijke stroming.  
De Rode Beek loopt weliswaar door Susteren, maar zowel de haakse bocht vóór binnengaan 
als na verlaten is niet getekend 
Getekend zijn vier omlopende banden. Van drie kan men veronderstellen dat hij van buiten 
naar binnen heeft willen laten zien: de grote gracht, de wal en de kleine gracht. At de vierde 
omlopende strook moet zijn, wordt niet duidelijk. 
De grootte is wel ongeveer juist namelijk een ‘doorsnee’ van driehonderd vijftig tot 
vierhonderd meter. 
 
Het kaartje roept alleen maar vragen op en geeft geen antwoorden. Voor Susteren lijkt het tot 
dusver geen aanwinst wat de heer Taisne getekend heeft. 

                                                 
32 M. G. H. Scriptores XXIII, bl. 62, nota A 
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Beeldentuin Suëstra 2009 
 
Vrijdag 30 mei werd in de tuin van de familie Dings aan de Elsenweg door de burgemeester 
van Echt-Susteren, D. Akkermans, de beeldentuin 2009 geopend. De beelden staan 
geëxposeerd op de grasvelden van Op de Wallen, achter de Amelbergabasiliek. 
 
Op de folder lazen we: 
Susteren kent een rijke historie op het gebied van kunst en cultuur. Niet voor niets trekt onze 
Amelbergabasiliek, als een van Nederlands oudste kerken, jaarlijks duizenden bezoekers die 
onder de indruk raken van de vroeg Romaanse bouwkunst. 
Toch is er nabij het Salvatorplein nog een plekje te vinden waar de sfeer van weleer nog 
tastbaar is. Aan de zuid-oostzijde van het plein ligt een klein paradijsje, verscholen in het 
groen. Via de voortuin van Vastrada betreed je een kleine stilteplek, doorkruist met 
wandelpaden. Hier voel je, onder het wakend oog van de Amelbergabasiliek, de culturele 
bloei van vroeger tijden. 
 
De stichting Beeldentuin Suëstra wil op die Stilteplek achter de woningen van Op de Wallen 
een beeldentuin realiseren. De stichting stelt zich ten doel de beeldentuin te realiseren binnen 
tien jaar en men organiseert dit jar reeds voor de zesde keer een tentoonstelling. Ieder jaar 
wordt een kunstwerk aangekocht en gaar deel uitmaken van de permanente tentoonstelling in 
de beeldentuin. 
 
Aan de beeldententoonstelling is ook een kunsteducatieproject verbonden waaraan de drie 
basisscholen van Susteren en Dieteren deelnemen. De titel van het project is ’Totempaal’. De 
kunstwerken van de scholen staan langs het toegangspad vanuit Vastrada naar de locatie. 
De tentoonstelling duurt nog tot 27 september dit najaar. Meer informatie vindt uw op de 
website www.beeldentuinsuestra.nl.  
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Verenigingsnieuws 
Ad Feijen 
 
 In Memoriam Sef Schulpen en André Vrehen . 
Juli 2009 gaat de geschiedenis in als de maand, waarin twee  van de oprichters  in 1970 van 
onze vereniging ,  zijn overleden.  
Op 6 juli overleed Sef Schulpen en André Vrehen  op 29 juli. Beiden waren op 19 juni 1970 
aanwezig bij de oprichtingsvergadering  in het Gemeentehuis  en werden lid van het voorlopig 
bestuur. Zij hebben, ieder op zijn plaats, veel betekent voor onze vereniging . 
 
Regelmatig schreef Sef o.a. zijn verhalen  in ons blad, zowel de Merkhoef als in Heemklank . 
De tekst van het bekende diaklankbeeld over Susteren was van Sef, evenals  de boekjes 
“Susteren Natuurgetrouw “ en “ Arachme de Spin “ . 
 
André was jarenlang iedere donderdagmorgen aanwezig  op de zolder van het gemeentehuis  
en  werkte mee aan de inrichting van een oudheidkamer, die mede door de Vereniging van 
Natuurvrienden  werd gerealiseerd. 
 
Beiden  waren  vaste verspreiders van  ons verenigingsblad, ook nadat  in 1990 Sef en  in 
1993 André  niet meer beschikbaar waren als bestuurslid. 
Wandelen deden beiden  graag  en er werden voor de leden  vele mooie tochten uitgezet . 
Ook als niet bestuurslid  kon  een beroep op hun  gedaan worden. 
 
Wij zullen Sef Schulpen en André Vrehen in dankbare herinnering  blijven houden . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kroedwesj 2009 in Susteren 
De Kroedwesj  in Susteren kreeg dit jaar bijzondere belangstelling in de Limburgse pers. 
Zoals gewoonlijk kregen alle hier verschijnende bladen van ons bericht over deze jaarlijkse 
gebeurtenis .  
De dagbladen De Limburger en het Limburgs Dagblad hebben er dit jaar maximale aandacht 
aan besteed. Zowel het artikel als de foto’s die in de Editie Westelijke Mijnstreek  zin in heel 
Limburg ( d.w.z. van Eijsden tot de Mookerhei )  verschenen en daardoor bij 560.000 
gezinnen . 
Het is niet onmogelijk dat door deze krantenartikelen  de enorme belangstelling van buiten 
Susteren is te verklaren. De eucharistieviering begon om 17.45 uur maar om 17.30 uur waren 
de tweehonderd en tachtig kroedwesjen al uitverkocht en werden er nog tachtig stuks 
bijbesteld. De kerk was tijdens de H. Mis overvol en ik heb de opmerking “het leek wel 
kerstmis” gehoord. 
Na de H. Mis gingen achtendertig leden van onze vereniging een fietstochtje maken die 
eindigde bij de ijssalon op de markt in Susteren waar nog genoten is van koffie met 
zelfgebakken appeltaart. 
Al met al weer een geslaagde middag/avond.  
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Thema-avond over en excursie naar abdij Lillbosch 
Cor Voorter 
 
Maandag 9 november a.s. vindt de volgende thema-avond van onze vereniging plaats. Als 
gastsprekers zullen de heren René Rutten en Bastiaan Vergoossen uit Echt hun opwachting 
komen maken.  
 
De abdij Lillbosch is voor Susterdernaren geen onbekende. Nog steeds maken inwoners van 
Susteren hun kerkgang naar de abdijkerk. Toch zijn weinigen bekend met de historie van deze 
abdij. Natuurlijk spreekt de geheimzinnigheid over de oorlogsperiode nog het meest tot de 
verbeelding. René Rutten neemt ons mee en ontkracht stukje bij beetje de geruchten en 
fantasieverhalen die in de loop der jaren de ronde deden.  
Bastiaan Vergoossen is als docent geschiedenis verbonden aan het Connect College in Echt en 
heeft voor leerlingen in het onderwijs (VMBO, HAVO en VWO) een lesbrief samengesteld 
die het oorlogsgebeuren in de gemeente Echt-Susteren inzichtelijk weten te maken. 
 
Aanvang van deze thema-avond is om19.30 uur in ’t Stift aan het Salvatorplein  
 
Tevens bestaat de mogelijkheid om op vrijdag 13 november deel te nemen aan een excursie 
naar de abdij Lillbosch en het inmiddels weer toegankelijke bunkercomplex aldaar te 
bezoeken. Hier zal René Rutten ons als gids rondleiden. Mogelijk dat aansluitend aan de 
rondleiding in het bunkercomplex ook nog een bezoek gebracht kan worden aan het slot van 
de abdij.  
Aanvang van deze rondleiding is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats nabij abdij Lillbosch. 
Het aantal personen voor de groep bedraagt maximaal 25 personen.  
Daarom het verzoek bijgevoegd inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij Ad Feijen, 
Pastoor Tijssenstraat 1 te Susteren. Om teleurstelling te voorkomen is er ook een tweede 
rondleiding georganiseerd op vrijdag 20 november.  
 

Gedichten uit de kerk in Ronse 
Opgetekend door Agnes Wilms 
Bij bezoek Natuurvrienden 14 juli 1950 
 
 
 
Heer, Ik steek een kaars gelovig aan 
En laat ze brandend  bij u staan 
Ik leg erin mijn hele hart, 
Mijn vreugde, vragen en mijn smart, 
Ik hoop dat u mij geven nwilt, 
Uw hulp en kracht, uw zegen mild, 
En als ik na mijn bidden ,Heer, 
Stil naar mijn woning wederkeer, 
Dan blijft ze branden tot uw eer 
  Frans Weerts 
 

De navond komt zo stil, zo stil 
Zo traagzaam aangetreden 
Dat geen en weet, wanneer de dag 
Of waar hij is geleden, 
Het is avond, stilte … En mij, omtrent, 
Is iets, of iemand. Onbekend. 
Die zachtjens mij beroerend zegt: 
Het is avond en het is rustens recht. 
 
  Guido Gazelle 
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Smokkelarij te Susteren tijdens Eerste Wereldoorlog (2) 
Evert Zits 
 
Noodtoestand  
De smokkelhandel had intussen een verontrustende omvang aangenomen. De binnen de 
geldende wetgeving genomen maatregelen bleken onvoldoende om de noodtoestand, welke in 
deze dreigde, te voorkomen. Een zwakke stee in de wetgeving was, dat smokkelaars, na te 
zijn bekeurd, weer moesten worden vrijgelaten. Aangelokt door de zeer grote financiële 
voordelen van hun ongeoorloofd bedrijf, gingen zij in de meeste gevallen weer spoedig tot 
herhaling over. Uiteraard volgde op de bekeuring de veroordeling, doch de wet gaf in ruime 
mate de gelegenheid om door het instellen van rechtsmiddelen, het tijdstip van de 
tenuitvoerlegging van de opgelegde straf te verschuiven. Dit uitstel werd meestal voor 
voortzetting van de smokkelhandel misbruikt.  
Het gevolg was dat de oorlogwetgeving met een nieuwe Noodwet werd aangevuld. Bij 
Koninklijke Boodschap van 10 januari 1917 werd de Tweede Kamer een ontwerp van wet 
aangeboden luidende: "Vaststelling in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden van 
bepalingen in het belang van een meer afdoende beteugeling van smokkelhandel".  
Bij de behandeling van dit wetsontwerp in de Tweede Kamer kwamen de ernst en  
complexiteit van de smokkelproblematiek uitvoerig aan de orde. Uit het verslag  
van de beraadslagingen citeren wij het volgende: 
  
"Algemeen was men met de Regeering van oordeel, dat tegen het kwaad der smokkelarij 
nog krachtiger moet worden opgetreden dan tot dusverre geschiedt. De Regeering heeft 
zeker allerminst stil gezeten, maar de geldelijke voordeelen, met den verboden uitvoer te 
behalen, zijn zoo groot, dat ondanks alle maatregelen der Regeering dit heilloos bedrijf nog 
steeds welig tiert. Men oordeelde het niet noodig daaromtrent in bijzonderheden te treden; 
de Regeering is geheel op de hoogte van den toestand. Onder meer andere schandelijke 
gevolgen leidt deze staat van zaken tot een bedenkelijke demoralisatie van de bevolking der 
grensstreken, een demoralisatie, die zich niet beperkt tot de onderste lagen der 
maatschappij, want ook personen van welstand en aanzien schijnen er geen bezwaar in te 
vinden hun geld in smokkelondernemingen te steken. De smokkelhandel beschouwen zeer 
velen in de grensstreken gaandeweg niet meer als een afkeurenswaardige daad. In welke 
mate de goede zeden den schadelijken invloed ondervinden van de geldruimte, waarin tal 
van personen langs de grens ten gevolge van de smokkelhandel zich in den laatsten tijd 
bevinden, weet ieder, die daar bekend is, te vertellen; het drankgebruik neemt er op 
verontrustende wijze door toe. Voorts mag betwijfeld worden of de belastingambtenaren en 
militairen aan de grens gelegerd, op den duur wel weerstand weten te bieden aan de 
verlokkingen, welke de hier geschetste toestand voor hen medebrengt, verlokkingen, 
waarvoor zij om hen heen zoovelen, zonder enige schaamte, zien bezwijken. In het moreel 
belang van de bevolking en de personen, met de bewaking der grens belast, is het daarom 
dringend noodzakelijk, dat niets worde nagelaten, dat er toe kan strekken aan de 
smokkelarij den kop in te drukken. Erkennende, dat de Regeering zich veel moeite geeft om 
het kwaad te bestrijden, waren verscheidene leden nochthans van mening, dat ter 
daadwerkelijke verhindering, althans bemoeilijking van de smokkelarij, nog meer kon 
worden gedaan. Vooral maatregelen, die een preventieve werking hebben, zijn ten deze van 
groot belang. Overigens moet, waar het den smokkelhandel betreft, de afschrikwekkende 
kracht van strafbedreigingen gering worden geacht. Dit is in de loop der laatste maanden 
wel gebleken. De verlokkingen, welke het aan den smokkelhandel verbonden financieel 
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voordeel biedt, zijn zoo machtig, dat velen het vooruitzicht van zware straf niet tellen; zij 
zien er niet tegen op, daarvoor zelfs het leven te wagen.  
Sommige leden verwachtten een goeden invloed van maatregelen, welke het openbare 
leven in de grensstreken meer aan banden leggen, waarbij zij dachten aan sluiting der 
drankgelegenheden, althans invoering van een zeer vroeg sluitingsuur, van verbod van 
muziek en dans, van contingenteeringsmaatregelen, wat betreft de voorziening der 
verschillende gemeenten van sterken drank. Op die wijze zal de prikkel om door smokkelen 
geld te verdienen voor velen in kracht verminderen.  
Naar de mening van eenige leden kan de smokkelhandel op afdoende wijze alleen worden 
bestreden door een electrisch geladen draad langs de grens te spannen. Anderen betwijfelen 
of dit afdoende zoude zijn en wezen voorts op het groote kostenbezwaar, aan zulk een 
maatregel verbonden. Ook verklaarden eenige leden een afschuw te hebben van deze wijze 
van bestrijding; elke poging tot smokkelarij met den dood te laten boeten kwam hun te 
barbaars voor.  
Velen drongen aan op verscherpte grensbewaking. Zij wenschten de gemobiliseerde 
militairen daarvoor in meerdere mate dan thans geschiedt te gebruiken. Andere leden 
waren niet gestemd voor uitbreiding van de taak der militairen in deze. Zij betwijfelden of de 
ondervinding heeft geleerd, dat militairen voor bestrijding der smokkelarij geschikt zijn. 
Gevraagd werd, of de Regeering kan mededeelen, welke ervaring is opgedaan met de 
zoogenaamde soldaten-commiezen. Indien niet een versterkte grenswacht kan worden 
ingevoerd, dan kon althans, naar eenige leden meenden, in de wijze waarop de bewaking 
der grens thans plaats vindt, verbetering worden aangebracht. De brigades, die onder 
toezicht van belastingambtenaren de grenzen regelmatig controleeren - zoo regelmatig, dat 
hare verschijning aan de smokkelaars tevoren bekend is - waren te vervangen door 
vliegende brigades, toegerust met rijwielen, die, onder energieke leiding, nu hier dan daar 
onverwacht opduiken. Voorts drongen eenige leden aan op zuivering van het militair 
personeel, dat bij de grensbewaking dienst doet. 
Ware het niet mogelijk hiervoor een keurkorps te vormen, met ongewoon hooge  
salarieering? Het denkbeeld werd geopperd om, ten einde de waakzaamheid en activiteit 
van commiezen en militairen te verscherpen, hun een zeker percentage toe te kennen van 
de opbrengst der smokkelwaren, die zij in beslag hebben genomen.  
Het betrappen van smokkelaars en dus het bemoeilijken van den smokkelhandel zou ook 
kunnen worden in de hand gewerkt door een deugdelijken recherchedienst in de 
grensstreken. Naar de mening van eenige leden schiet deze te kort. De voornaamste 
smokkelaars zijn genoegzaam bekend; houdt men hen nauwlettend in het oog, dan moet het 
mogelijk zijn, hun de uitvoering hunner plannen te beletten.  
Verscheidene leden vestigden er de aandacht op, dat zij, die aan het voortbestaan der 
smokkelarij het allermeest schuld hebben, niet zijn degenen, die de goederen, waarvan de 
uitvoer is verboden, toch over de grens brengen, maar veeleer de, betrekkelijk ver van de 
grens wonende, handelaren, die de waren aan de grensbewoners verschaffen en deze 
opdragen, ze voor hen tegen goede belooning over de grens te brengen. Tegen deze 
smokkelaars-patroons, wier bedrijf, wel beschouwd, veel verachtelijker is dan dat der 
eigenlijke smokkelaars, is, naar men meende, het optreden van politie en justitie te weinig 
gericht. Konden de bedoelde aanstokers van smokkelarij onschadelijk worden gemaakt, dan 
zou de bestrijding zeker een ernstigen hinderpaal hebben overwonnen.  
Wat betreft de achterhaling van gepleegde strafbare feiten op het gebied van den 
smokkelhandel, werd door verschillende leden betwijfeld, of de recherchedienst wel 



 
 7 

voldoende is. In de grensstreken weet men met den vinger aan te wijzen hen, die 
smokkelhandel drijven; trouwens uit het enkele feit, dat zekere tot dusverre onvermogende 
personen groote verteringen maken - zelfs jeugdige personen ziet men buitensporige 
uitgaven doen - kan vaak door ieder met een grooten graad van zekerheid worden afgeleid, 
dat zij zich aan smokkelarij hebben schuldig gemaakt. Let de politie wel genoegzaam op 
dergelijke feiten en geruchten?" 
 
Uit het voorgaande uittreksel van het betreffende Kamerverslag kan men concluderen, dat de 
ernst van de situatie door de toenmalige Tweede Kamer duidelijk werd onderkend.  
 
Noodwet  
De kern van de nieuwe wet was, dat smokkelaars, na bekeurd te zijn, dadelijk onschadelijk 
werden gemaakt, door hen in voorlopige hechtenis te nemen. Personen, die zich aan 
smokkelhandel schuldig maakten, werden derhalve in de onmogelijkheid gesteld, daarmee 
voort te gaan. Een en ander gold ook bij poging tot en medeplichtigheid aan smokkelhandel. 
Aan deze maatregel was echter een grote consequentie verbonden. Er moest namelijk ook 
worden gezorgd voor een practische uitvoerbaarheid. Daarbij was het probleem dat intussen 
de Huizen van Bewaring in de grensarrondissementen reeds ruim bezet waren.  
De nieuwe wet opende nu de mogelijkheid, dat smokkelaars, die in voorlopige hechtenis 
waren genomen, ook in strafgevangenissen konden worden ondergebracht. Maar ook hier was 
een groot tekort aan plaatsruimte. Er werd een oplossing gevonden door in de wet tevens te 
bepalen dat tot gevangenisstraf veroordeelde smokkelaars, voor het ondergaan van die straf, 
in rijkswerkinrichtingen geplaatst konden worden. De straf werd daar niet in afzonderlijke 
opsluiting, maar in gemeenschap ondergaan. Ten aanzien van dit aspect werd in de Memorie 
van Toelichting bij de wet het volgende opgemerkt: "Waar alleen smokkelaars - in het 
algemeen derhalve geen zedelijk verdorven individuen - aldus in de rijkswerkinstelling hunne 
gevangenisstraf zullen ondergaan, zijn de gevaren der gemeenschap tot het onvermijdelijk 
minimum beperkt. Overigens is het regime der rijkswerkinrichting voor smokkelaars - die 
allengs van regelmatigen maatschappelijken arbeid dreigen te vervreemden - niet ongepast".  
Enkele kamerleden bleken bedenkingen te hebben tegen deze vorm van straf. Zij vreesden, 
dat de smokkelaars elkaar de kneepjes van het vak zouden leren. In het Kamerverslag valt 
namelijk te lezen:  
"Zij wezen er op dat wanneer smokkelaars in gemeenschap hun straf ondergaan, te vreezen is, 
dat zij elkaar allerlei inlichtingen zullen verschaffen omtrent punten, betreffende de 
uitoefening der smokkelarij en dat zodoende na de vrijlating der ingelichten, een verhoogde 
bedrijvigheid in dezen is te verwachten".  
Hoewel de nieuwe wet met name was bedoeld om de smokkelarij daadwerkelijk te 
verhinderen, althans te bemoeilijken, nam zij eerder toe dan af. Wel geraakte een smokkelaar 
nu sneller in hechtenis dan voorheen. Het smokkeljargon werd uitgebreid met de uitdrukking 
"achter de waterlinie zitten", waarmee werd bedoeld gevangenisstraf uitzitten in een 
rijkswerkinrichting in het noorden van het land. Ook smokkelaars uit Susteren en omstreken 
kwamen daar terecht om hun straf te ondergaan.  
 
Herinneringen van een smokkelaar 
In 2002 verscheen het boek “Eeuwelingen” geschreven door Steffie van den Oord. In dit 
schitterende boek vertellen een aantal Nederlanders die toen allemaal ouder dan honderd jaar 
waren, over hun lang leven. 
Het openingsverhaal is gewijd aan Louis Hellebrekers, geboren en getogen Susterenaar, 
waarin deze onder andere persoonlijke herinneringen ophaalt aan het Susterens 
smokkelverleden gedurende de Eerste Wereldoorlog. 
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Met toestemming van de schrijfster, wordt deze avontuurlijke smokkel-episode uit het leven 
van Louis Hellebrekers (overleden te Heerlen 8 juli 2002) overgenomen uit genoemd boek. 
In de laatste oorlogsjaren vond ik een manier om veel sneller brood op de plank te krijgen: 
smokkelen. Je droeg gewoon een pungel van een kilo of dertig op de buik: in een doek 
bijeengebonden vlees en andere waar - koffie, rijst, suiker. En een kruik olie op de rug. En 
dan liep je ermee door het bos naar Duitsland, in de vroege ochtend of bij nacht. Het was wel 
spannend, want er werd goed gecontroleerd. De soldaat-commiezen - meestal uit het noorden 
van het land - hebben bij Susteren een stuk of acht smokkelaars doodgeschoten. Duitsland 
was tenslotte in oorlog en wij waren neutraal; dus het was riskant. Maar het was goeie handel!  
Een keer was ik met een man of vijf uit Susteren op pad. Ik was wat achteropgeraakt, toen ze 
ons in de gaten kregen. Maar ik kon niet zo hard lopen, want op mijn rug droeg ik een half-
volle kruik olie. Dat klotste zo, dus ik moest wel stapvoets lopen. Links van mij zag ik toen 
een sergeant opduiken; hij kwam mijn kant op. Mijn vrienden sprongen snel de Rode Beek 
over en waren veilig; aan de andere kant van de beek begon Duitsland en daar konden ze je 
niks meer maken. Maar mij lukte dat niet meer! Ik zette het zo goed en zo kwaad als het ging 
op een lopen. De sergeant schoot in de lucht, ik keek geschrokken opzij. Hij wilde wéér 
schieten; maar zijn geweer bleek leeg te zijn, godzijdank, ik zag dat hij nieuwe patronen 
moest pakken. Daardoor kon ik net op tijd de beek bereiken; ik salueerde "Bonjour!" en 
sprong over het water heen naar Duitsland.  
Later zijn we toch een keer gepakt. In Nieuwstadt, aan de grens, werden we met z'n vijven 
vastgezet in een cachotje van de gemeente - een nogal eenvoudig gebouw, waar ook de spuit 
van de brandweer in stond. Boven de deur zat maar een halfsteensmuur, zagen we. Met een 
zakmesje hebben we het voegsel eruit gekrabd, dat was niet eens zo moeilijk. En 's nachts 
haalden we de ene na de andere steen weg. We klommen op elkaars schouders; en zo zijn we 
uitgebroken! De volgende ochtend zouden we om negen uur naar de rechtbank in Maastricht 
worden gebracht, maar toen ze ons uit het cachot kwamen halen, lagen we allang thuis in bed 
te snurken.  
Mijn vader is ook een keer gepakt bij het smokkelen en dreigde toen naar Veenhuizen te 
worden gestuurd, een verschrikkelijke rijkswerkinrichting. Maar hij wist de Friese soldaat-
commies die hem had gesnapt om te praten; vader zei dat zijn vrouw weer moest bevallen en 
dat hij zijn zeven kinderen toch niet in de steek kon laten. Hij dikte het nog wat aan, en de 
Fries liet hem gaan. Zo makkelijk waren ze meestal niet; het waren dienstkloppers, hoor! Een 
enkele commies kon je omkopen, met honderd gulden gaven ze je vrije doortocht voor de hele 
club: ze wisten je precies te vertellen waar je wanneer de grens over kon. De meeste 
noorderlingen waren niet zo gevoelig voor omkoping; het waren sodemieters! Maar als je 
illegaal koeien de grens over wilde brengen, moest je altijd zorgen dat je gedekt was door een 
commies. Een koe leverde zo duizend mark op, dus dan kon je een commies ook wat 
toestoppen. Koeien leiden bleef het gevaarlijkste smokkelwerk dat er was. Want die beesten 
liepen niet door het dichtbegroeide bos vol doornen en struiken, die moesten een goeie 
doorgang hebben: je moest ze door het open veld leiden. Daar kon je nog altijd door niet-om-
gekochte soldaat-commiezen betrapt worden. Dus je hoopte vurig dat de koe d'r bek hield. En 
begon ze te loeien, dan sloeg je d'r op de snuit. Schijters durfden het niet! Maar ik heb het 
nooit in mijn broek gedaan.  
Op de terugweg smokkelde ik weer een vat jenever mee; die was nog steeds spotgoedkoop in 
Duitsland. Ik dronk zelf ook volop jenever, je deed méé op die leeftijd; we waren zestien, ze-
ventien jaar. En bier vloeide er ook genoeg in Susteren. De smokkelaars die ineens zo 
ontzettend veel marken verdienden, gingen ernaar leven. Maar we hebben ook veel gespaard. 
Nogal stom achteraf; we hadden beter alles op kunnen maken. Na de oorlog had je misschien 
wel dertigduizend mark bij mekaar, maar dat was niks meer waard in de tijd dat er biljetten 
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van een miljoen in omloop kwamen. Mijn neef heeft nog een hele kamer behangen met 
waardeloos geworden biljetten. Toch jammer, je had er wel je leven voor op het spel gezet.  
 
Na-oorlogse tijd  
Op 11 november 1918 werd de wapenstilstand getekend tussen de Geallieerden en Duitsland 
en kwam er een einde aan een van de gruwelijkste oorlogen uit de geschiedenis. De nasleep 
van dit oorlogsgebeuren had ook nog gevolgen voor Susteren, dat toen volop in het nieuws 
kwam. Niet, zoals gebruikelijk door smokkelaars, maar door andere grensgangers.  
Susteren beleefde namelijk, geheel onverwachts, een invasie van Duitse soldaten. Een deel 
van het verslagen Duitse leger trok toen vanuit België, via de brug bij Roosteren, in Susteren 
over de Duitse grens. Een van de wapenstilstandsvoorwaarden was, dat de Duitsers zich uit de 
door hen bezette landen onmiddellijk zouden terugtrekken. Voor veel Duitse eenheden, die in 
Frankrijk en België hadden gevochten, voerde die terugtocht via Nederlands grondgebied en 
wel door het gebied waar Limburg op zijn smalst is. In deze "taille" van Limburg, waar de 
plaatsen Susteren en Roosteren gelegen zijn, bedraagt de afstand tussen de Belgische en 
Duitse grens ongeveer 7 km. Deze doortocht was natuurlijk op hoog niveau geregeld en 
goedgekeurd, maar kwam voor de bevolking van deze streek totaal onverwacht1.  
Voor de bewoners van Susteren en Roosteren werden het sensationele dagen. In de periode 
van 11 tot en met 23 november trokken ongeveer honderdduizend soldaten voorbij. Tot uit de 
verre omgeving kwamen de mensen, om deze exodus gade te slaan. De Duitsers moesten, 
nadat zij de brug over de Maas tussen Roosteren en Maaseik waren gepasseerd, al hun wapens 
inleveren, onder toezicht van Nederlandse militairen. In de weilanden nabij de Maasbrug te 
Roosteren stapelde het oorlogstuig zich op: geweren, bajonetten, mitrailleurs, sabels,  
 

November 1918. Duitse troepen trekken door de Bosstraat in Maaseik op weg naar de "Heimat".  
Ze zijn nog in het bezit van hun wapens. 

revolvers, munitie enz. Fanatieke soldaten wierpen hun wapens echter vanaf de brug in de 
Maas, aangezien zij niet konden verkroppen dat hun "trouwe" wapens in vreemde handen 
                                                 
1 Uitvoerig beschreven in artikel “Exodus Duitse leger in 1918”, E. Zits, Heemklank 1984 nummer 3. 
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overgingen. Er werd door de bevolking heel wat gemarchandeerd met de Duitsers. Vooral 
verrekijkers vonden gretig aftrek. In ruil hiervoor kregen de uitgeputte soldaten 
levensmiddelen. Er kwam onder de bevolking ook veel oorlogstuig in omloop, dat afkomstig 
was van het wapenarsenaal aan de Maasbrug, hoewel dit streng werd bewaakt door de 
Nederlandse militairen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na het passeren van de Maasbrug te Roosteren leveren de Duitsers hun wapens in. 
Links geweren, rechts bajonetten 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duitse soldaten met voertuigen trekken door het centrum van Susteren;  
hoek Dieterderweg – Feurtstraat. 
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Na dit onverwachte oorlogsintermezzo ging men in Susteren weer over tot de orde van de 
dag. En van de nacht! Want de smokkel activiteiten werden normaal voortgezet. Ook nu de 
oorlog was beëindigd. Ook in die na-oorlogse tijd was er een groot voedselgebrek in 
Duitsland. Voor de smokkelwaar uit Nederland werd nog steeds grof geld betaald.  

Na verloop van tijd nam echter de animo voor het smokkelen geleidelijk af. Er openden zich 
namelijk nieuwe perspectieven om aan de kost te, komen en wel op legale wijze. Tengevolge 
van de snelle ontwikkeling van Limburgse mijnen ging de economische situatie met sprongen 
vooruit. Een arbeider was niet meer in hoofdzaak aangewezen op werk in Duitsland, zoals dat 
voor de oorlog het geval was geweest. Hij hoefde niet meer de grens over, om in zijn 
levensonderhoud te voorzien.  
 
Devaluatie van de mark  
In Susteren en omgeving hadden heel wat personen aan het smokkelen een aardig kapitaaltje 
overgehouden. Sommigen hadden de vergaarde Duitse marken aangewend voor het kopen 
van percelen grond of voor de bouw van een of meer huizen. De eigenaar van zo'n 
"smokkelhuis" moet zich eens hebben laten ontvallen: "Als er één steen in zit, die ik niet met 
smokkelen heb verdiend,dan haal ik hem er met mijn tanden uit!". Degenen echter die hun  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bankbiljetten van 50, 100, 500 miljoen mark en  

één biljet dat met behulp van een stempel één miljard mark waard was 
 

 



 
 12 

markenbezit hadden opgespaard, waren minder fortuinlijk. Tengevolge van de oorlog en de 
herstelbetalingen, die het verslagen Duitsland aan de Geallieerden moest betalen, vond een 
enorme inflatie plaats. In het begin van de twintiger jaren daalde de waarde van de mark tot 
een biljoenste van zijn oorspronkelijke waarde. Er kwamen bankbiljetten in omloop van b.v. 
200 miljard mark. 'Me koos 'n gans hoes mit marke tapissere", wist een ex-smokkelaar te 
vertellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betere tijden  
Zoals reeds opgemerkt, had het economisch getij in deze streken zich na de oorlog ten goede 
gekeerd, door de opkomst van de mijnindustrie. Menige "sjmókkelpungel" was vervangen 
door de "koelpungel". Maar niet alleen in de mijnen, ook in Susteren zelf konden velen aan de 
slag. Ten behoeve van de kolentransporten door het gehele land, werd er één van de grootste 
rangeerterreinen van het land aangelegd, waarvoor veel personeel nodig was.  
Voor het Land van Swentibold, waar voorheen de levensstandaard minimaal was geweest en 
armoe troef, waren eindelijk betere tijden aangebroken.  
 
Foto’s Peter Koolen  

't Woor 1918.  
 
De Sjpaanse grip heersde erg, en ich hauw ze ouch en moos in bèd blieve, mer omdet t’r 
hieël get te sjaggele veel mit de sjeldaote, lepe väöl van mien kameräöj de Duitsjers 
aehternao.  
Doew ich heuërde waat zie zoa al krege, sjpróng ich 't bèd oet, deej ein dikke sjaal óm 
en ging de sjtraot op.  
Weer woonden achter 't kruuts in de Laojerie.  
Al vlot hauw ich twieë gaasmaskes en ein patroanetesj.  
D'n twieëde daag ein karbien oet 1916 mit 29 sjerpe patroane.  
D'n drieden daag ‘ne zak vol sjtevele, allemaol lènkse; niks aan te doon.  
Doew koom d'r ein kolonne aangemarcheerd en d'r naeve leep eine milletaer, dae eine 
Russiese moelaezel leide, en ich vroog 'm: "gaef 'm mich", en ging aan de sjtart van det 
deer hange. De passerende sjeldaote repe nao 'm: "lass das Tier doch laufen", "Lass Ihm 
los", "Schmeis ihm zum graben". En ich leep mer mit en doew hae veurbie Beckers woor, 
leet-t’r 'm los en zag: "Da, lauf zum teufel". Mer ich woor vlot d'rbie en leep mit 'm noa 
Wullem van Greet (Willem Mofers) en maakden 'm vas tösje de küj.  
Omdet d'r nemes woor, góng ich heives en zag taege mie moder, det ich ‘nnen aezel 
gekrege hauw en det ich dem bie nónk Wullem oppe koesjtal hauw sjtaon.   
Weer hauwe zelf gein plaats veur d'n aezel. Mer ich trof Sjeng Moufers en vertelde 
dem al euver d'n aezel. Mit Sjeng ging ich nao dem thoes en dao wórdt gehanjeld.   
Ich kreeg 40 gölje en dae aezel haet tót zoaget 1930 in de mèlkkar geloupe van Sjaak 
van Montfort. Hoes aan hoes!  
      
 
    Lewie (Louis) Hèllebraekers.  
      Haelder.  
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Fanfare Concordia te Susteren 
Gerrit Houben 
 

 
In Susteren-dorp heeft gedurende ongeveer 46 jaar een fanfare bestaan die de naam Concordia 
droeg. Enkele jaren na de opheffing van fanfare Concordia werd harmonie St. Cecilia 
opgericht. Voor zover mij bekend is,  resten er aan materiële zaken van fanfare Concordia nog 
een tweetal foto’s (4) en het vaandel. Nevenstaande foto is genomen voor de trappen van het 
oude  raadhuis. 
Onderstaand geef ik (extracten uit) teksten weer die ik hierover tot nu toe heb verzameld; 
hoofdzakelijk vanuit oude kranten. Hopelijk kunnen lezers nog aanvullingen over de 
geschiedenis van fanfare Concordia geven. 
Het cijfer tussen haakjes geeft de bron aan. Zie einde artikel. 
 
Chronologie: 
1872 is vermoedelijk het jaar van de oprichting der fanfare; deze vierde in 1897 haar 25-jarig 
bestaan feestelijk. (3) 
1878, 8 juni  (1)   
Tijdens het 25 jarig bestaan van de fanfare van Tegelen treden zowel de fanfare van Dieteren 
als fanfare Concordia  van Susteren op. 
1878, 31 aug  (1)   
Op de Stevensweerter kermis op zondag 8 september zal de koninklijke fanfare Concordia 
van Susteren optreden bij de wed. K. Joosten. 
1882, 30 sep  (1) 
Met Echter kermis organiseert de harmonie van Echt op 8 oktober een muziekfeest op het 
voorplein van het kasteel; de zusterverenigingen uit Ohé en Laak, Susteren en Thorn verlenen 
hun medewerking. 
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1886, 28 aug (1)  
Woensdagmorgen kwamen de hoogwaardige Kerkvoogden van Utrecht en Roermond  de 
reliquieën verheffen. Ze werden aan het spoorwegstation afgehaald in rijtuigen en door ruiters 
begeleid naar de pastorie van de eerw. Heer Hillen. Vandaar ging het in feestelijke stoet naar 
de parochiekerk; in deze stoet liep ook de harmonie mee.  
1887, 27 aug (1) 
Verleden donderdag, de feestdag van de H. Gregorius, was een grote dag voor Susteren. De 
bisschop van Roermond kwam de graven der heiligen vieren; de bisschop van Haarlem, die 
ook toegezegd had te komen, was door ongesteldheid teruggehouden. Onder de feestklanken 
der harmonie trok men ter kerke. 
1887, 10 sept (1) 
Zondag kwamen de Sittardsche pelgrims naar Susteren. Ook dezen werden verwelkomd door 
de welluidende tonen van ons harmoniegezelschap.  
1889, 2 juni  (2) 
Valkenburg vierde het nationale herdenkingsfeest van Limburgs hereniging met Nederland. 
Volgens programma komen er 23 muziek-sociëteiten, waaronder fanfare Concordia uit 
Susteren,  naar het Walramsplein om een feestconcert te geven.  
1890, 24 april  (1) 
Gisteren had in Susteren een indrukwekkende plechtigheid plaats. Ter herinnering van de 
restauratie van de aloude stiftskerk werd een gedenksteen geplaatst. Na een solomneel 
gezongen lof en enkele boeiende toespraken toog men in optocht, onder het spelen van een 
flinke mars door Susterens gunstig bekende fanfare, over het versierde kerkhof naar de plaats 
waar de gedenksteen zou worden ingemetseld. 
1890, 13 sep  (1) 
Verleden maandag bezochten de leden van de H. Familie  van Susteren onder leiding van hun 
ijverige herder en vergezeld van de harmonie,  de grafstede van de heiligen van Sint 
Odiliënberg. 
1892, 19 nov  (1) 
Verleden zondag bood pastoor Hillen de gerestaureerde Salvatorkerk aan zijn parochianen 
aan. Maandag-avond begaf zich het fanfare-gezelschap naar het pastoriegebouw om de 
pastoor een welverdiende serenade te brengen. De president van de vereniging, de heer Frans 
Evertz, herdacht in welgekozen woorden het met zo veel moeite tot stand gebrachte grootse 
werk. 
1895, 21 februari  (1) 
Door het fanfare-gezelschap van Susteren zal a.s. zondag een concert gegeven worden, 
afgewisseld door keurige toneel voordrachten. 
1895, 20 mei  (3) 
Koningin Wilhelmina bezoekt Limburg per trein. Aan het station van Susteren stond o.a. de 
harmonie opgesteld doch de trein stoomde in snelle vaart voorbij. 
1895, 22 mei  (2) 
Gisteren trok een grote stoet vanaf het raadhuis van Susteren naar het station om hulde te 
brengen aan de koninginnen. In de stoet liep o.a. het fanfare-gezelschap mee. Onder het 
voorbij stomen van de trein werd  “Wien Neerlandsch bloed” gespeeld. 
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1895, 26 aug  (3) 
Commissaris der Koningin in Limburg, Jhr. Ruys de Berenbrouck, bezoekt Susteren.  De 
harmoniën van Susteren en Dieteren zijn aanwezig. De harmonie van Susteren, 18 personen, 
krijgt een ton bier en drinkt verder nog 9 liter jenever extra. 
1895, 15 okt  (2) 
Afgelopen zondag werd in Maaseik het driemaandelijks festival afgesloten. Om 4 uur werden 
voor het stadhuis de prijzen uitgereikt; de fanfare van Susteren ontving de 7e prijs 25 franc. 
1895, 22 okt  (2) 
Op 20 oktober werd door de fanfare en de toneelvereniging een concert gegeven ten voordele 
van een radmaker; de recette bedroeg Fl. 85,65. Deze man was enkele maanden daarvoor 
blind geworden en niet meer in staat zijn brood te verdienen. Men is van plan de ongelukkige 
naar Aken te brengen om bij de oogspecialist docter Thier te rade te gaan. 
1896, 18 juni  (1) 
Op zondag had de eerste oefening plaats van handboogvereniging “Suëstra”. In de weide in 
Feurth ging het er gezellig toe en onder de muziek van de fanfare werd er menig lekker 
glaasje bier gedronken. 
1896  (3) 
Handboogvereniging “Suëstra” , thuis in stamcafé  “De Koekoek” in de Stationsstraat, 
organiseert een concert in het nieuwe schoollokaal met medewerking van de harmonie. 
1896, 5 dec  (2) 
Op zondag 13 dec zal handboogvereniging “Suestra” in het nieuwe schoollokaal in Susteren 
een groot liefdadigheidsconcert laten plaats vinden. Optredenden zijn de Maastrichtse 
Dillettantenclub en fanfare Concordia. De Maastrichtse zangers nemen het grootste tijdsdeel 
voor hun rekening. 
1897, 3 juni  (1) 
Zondag j.l. herdacht de oud-wethouder F. Meuffels den dag waarop het 50 jaar geleden was 
dat hij lid werd van de schutterij “St. Sebastianus” en 25 jaar dat hij tot kapitein van dezelve 
benoemd werd. De schutterij en de fanfare namen aan de huldebetuiging deel. De heer Evertz, 
president der fanfare, bracht in herinnering dat de heer Meuffels dit jaar met gods hulp zijn 
50e bedevaart naar Kevelaar hoopt te kunnen maken. Met de muziek voorop trok men daarna 
nog door het dorp. 
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1897, juli  (3) 
Nadat de Lazarist Hub Meuffels in zijn geboorteplaats Susteren zijn eerste H. Mis heeft 
opgedragen wordt hem ’s avonds door de harmonie een serenade gebracht. 
1897, 7 aug  (2) 
Op zondag 22 augustus zal er te Susteren een “Groot Internationaal Festival” worden 
gehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1897, 22 augustus:  (3) 
Een internationaal festival, ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van de fanfare heeft plaats 
in de weide van Frans Evertz. 16 verenigingen zijn gekomen. Het weer is in het begin slecht, 
later best. 
1897, 24 aug  (1) 
J.l. zondag had alhier het aangekondigde festival plaats; 18 zang- en muziekverenigingen 
namen hieraan deel. Zelden of nooit zag men zo’n massa mensen bijeen. Afgezien van een 
klein regenbuitje om 16 uur  bleef het mooi weer. Onze fanfare was uiterst tevreden over den 
goeden afloop van het festival. 
1897, 21 okt (1) 
Gisteren overleed te Susteren in den ouderdom van 66 jaren, de weledele heer Frans Beckers, 
sedert eene lange rij van jaren hoofd der school alhier. Als president van het 
fanfaregezelschap wist de overledene ook deze vereeniging  tot hoogen bloei op te voeren. 
1898, 23 mei  (3) 
De fanfare van Susteren trekt mee met de jaarlijkse bedevaart vanuit Susteren naar Sittard. De 
fanfare van Susteren maakt de processie mee, maar wekt de verontwaardiging op van de 
geestelijken en het volk, omdat ze niet bidden en veel praten, geen orde bewaren, met de 
meisjes uitgaan en de drankgelegenheden goed bezoeken. 
1898, 13 november  (3) 
De pastoor en het kerkbestuur zijn overeen gekomen niet langer de som van Fl. 25 van de 
muziekvereniging “Fanfare Concordia”, zoals gebruikelijk was, nog te vragen. Deze 
gewoonte dateerde reeds van de oprichting van die vereniging. 
1899, 26 april  (2) 
De heer Frans Evertz is benoemd tot nieuwe burgemeester van Susteren. Dit veroorzaakte 
veel drukte; het lossen van vreugdeschoten duurde twee dagen. 
De fanfares van Dieteren en Susteren brachten hem een serenade.  
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1899, 16 mei  (3) 
De nieuwe burgemeester van Susteren Frans Evertz wordt ingehuldigd. Hij wordt afgehaald 
door o.a. de fanfares van Susteren en Dieteren. 
1899, 16 oktober  (3) 
Mgr. Drehmans komt in Susteren het vormsel toedienen en wordt ’s morgens afgehaald aan 
het postkantoor, o.a. door de fanfare. Het diner werd ’s avonds genoten op de pastorie; de 
fanfare speelde een serenade. 
1901, 8 jan  (2) 
Gisteren werd een liefdadigheidsconcert gegeven door de fanfare Concordia met welwillende 
medewerking van de toneelvereeniging “Gemengd Koor”.  Alle stukken vielen ten zeerste in 
den smaak van het talrijke publiek. Na afloop werd balans opgemaakt waaruit bleek dat de 
som van bijna 80 gulden voor den armen over was. 
1903, 16 juli  (2) 
Morgen zullen HM Koningin Wilhelmina en ZKH Prins Hendrik hun blijde inkomst in 
Roermond houden. De stad is feestelijk versierd en het koninklijk paar zal met vele 
genodigden op het stadhuis een ontbijt gebruiken. Een van de vele deelnemende verenigingen 
is de fanfare van Susteren die zich ‘s voormiddags aan de Willem II Singel en ‘s namiddags 
aan de Jesuitenstraat zal opstellen. 
1903, 17 okt  (2) 
Woensdag bracht de Commisaris van de Koningin per rijtuig een administratief bezoek aan 
Susteren. Omstreeks 12 uur arriveerde Z. Exc. aan den ingang van het dorp waar de 
burgemeester en raadsleden hem opwachtten. De fanfare bracht het Wien Neerlands Bloed ten 
gehoore. 
1905, 11juli  (2) 
Ter gelegenheid van het zilveren jubelfeest van de Koninklijke Zangvereniging Roermonds 
Mannenkoor werd een reeks feesten gevierd. Op zondag 16 juli 1905 was een deputatie van 
fanfare Concordia uit Susteren een van de 60 deelnemende muziekgezelschappen aan een 
feeststoet. 
1910, 15 okt  (2) 
Donderdag 13 oktober heeft Z.D.H. Mgr. Drehmanns te Susteren het H. Vormsel toegediend 
aan de kinderen van o.a. Susteren en Dieteren. Z.D.H. kwam per trein en werd opgewacht 
door de wielrijdersclub “All Right” en de Koninklijke fanfare Concordia, die onder de 
opwekkende tonen der muziek Monseigneur tempelwaarts begeleidde. In de namiddag bracht 
de fanfare de Mgr. een serenade bij de pastorie. 
1911, 30 maart  (2) 
De fanfares van Susteren en Dieteren brachten Zondag een serenade aan den heer Evertz, bij 
gelegenheid van zijne herbenoeming tot burgemeester. 
1911, 3 juni  (2) 
Op Pinkstermaandag 5 juni zal te Sittard bij gelegenheid van den 13den Katholiekendag door 
de daaraan deelnemende vereenigingen een optocht worden gehouden. Ook de fanfare van 
Susteren neemt hier aan deel. 
1913, 2 aug  (2) 
Kardinaal van Rossum werd Woensdag op zijne reis naar Valkenburg  ook gehuldigd te 
Susteren en Sittard. Te Susteren stond bijna geheel de bevolking  met de fanfare opgesteld, 
welke feesttonen deed schallen. Saluutschoten klonken. Pastoor H.Tijssen bracht Z. Em. de 
hulde namens zijne parochie waarvoor de Kardinaal allen loonde met zijn zegen. 
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1917, 22 mei  (2) 
Susteren vierde het feest der eerste steenlegging der nieuwe kerk. Terwijl de driekleur van de 
huizen wapperde en de wimpels de straten versierden, zette de stoet zich in beweging naar het 
Mariaveld. In deze stoet liep o.a. de fanfare mee. 
1918, 5 aug  (5) 
Fanfare Concordia trad voor de laatste maal op ter gelegenheid van de inwijding van de 
nieuwe kerk in Mariaveld door Mgr. Schrijnen. De toenmalige directeur Jozef Lambermon 
had zijn muzikanten  voor deze bijzondere gebeurtenis nog éénmaal bij elkaar getrommeld. 
Respice finem! 
 
Het vaandel: 
Dit verkeert in zeer slechte staat en men wil dit liefst laten restaureren door de SRAL in 
Maastricht. Men gaat pogingen ondernemen om gelden voor deze restauratie te verwerven. 
Het zou immers zeer jammer zijn als dit stukje cultureel erfgoed verloren mocht gaan. 
Op een Bordeaux-rode fluwelen achtergrond staan het vaandel van boven naar beneden 
afgebeeld: 

 Het oude gemeentewapen van 
Susteren, omgeven door een  
lauwerkrans, 

 Een sjerp met het opschrift 
“Koninklijke Fanfare 
Concordia Susteren”, 

 Een stralende ster, 
 Enkele muziekattributen 

zoals: lier, hoorn, trompet, 
dwarsfluit, klarinet en 
partituurboekje; links en 
rechts hiervan enkele 
bladertakjes, 

 Het jaartal 1875. 
Enkele applicaties/borduursels op het 
vaandel zijn in de loop der tijd al 
verdwenen. 
Gezien het predikaat ”Koninklijke” 
en het jaartal 1875 heeft men dit 
vaandel pas laten vervaardigen toen 
de muziekvereniging al meerdere 
jaren bestond. 
 
 
 
 
Referenties: 

1) Maas en Roerbode 
2) De Nieuwe Koerier 
3) Kroniek van kapelaan Jos Bemelmans 
4) Susteren in oude ansichten; deel 2; blz. 76 (Peter Koolen) 
5) Mariaveld 1918 – 1978 (Evert Zits) 

  



 
 19 

De kerk van Mariaveld; een architectuur- en kunsthistorische 
beschouwing. 
Sander van Daal 
 
In 1978, bij het zestigjarig bestaan verscheen een kroniek met de titel ‘Mariaveld 1918-1978’ 
over het rectoraat en de latere parochie van Onze lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in 
Mariaveld-Susteren. Binnen het korte bestek van deze kroniek komt veel van de historie van 
Mariaveld aan de orde. In deze historie spelen kerkgebouw en klooster als middelpunt van de 
parochie een belangrijke rol, maar ook aan de zielzorg door de lazaristen, de totstandkoming 
van de wijk en de scholen wordt aandacht besteed. Vanzelfsprekend is het dan ook dat er in 
dit overzicht  slechts weinig ruimte is voor een uitgebreide beschouwing van de architectuur 
en de beeldende kunst van het kerkgebouw. 
In dit artikel wordt ingegaan op de plaats van de kerk in het oeuvre van de architect, Caspar 
Franssen, en worden enkele belangrijke inventarisstukken uit de kerk nader beschouwd en 
binnen een context geplaatst. 
 
De kerk 
De kerk kwam in 1917-1918 tot stand naar ontwerp van architect C.J.H. Franssen uit Tegelen 
(1860-1932). Franssen was een zoon van een pannenfabrikant. Hij werkte aanvankelijk als 
volontair bij de Coquerillfabrieken in Seraing en werd  van daaruit uitgezonden naar Rusland. 
Daarna was hij als opzichter werkzaam bij architecten P.J.H. Cuypers (1827-1921) en J. 
Kayser (1842-1917). Vanaf 1891 was hij in Roermond werkzaam als zelfstandig architect.2 
Als kerkenbouwer was hij vooral actief in Noord-Brabant en Limburg, of beter gezegd in de 
bisdommen Roermond en ’s-Hertogenbosch want in het Gelderse Land van Maas en Waal en 
het Rijk van Nijmegen is een grote concentratie van zijn werk te vinden. Zijn kerkgebouwen 
uit de late negentiende en vroege twintigste eeuw zijn voornamelijk in neogotische stijl in de 
trant van de vroege en klassieke Franse gotiek uitgevoerd. Zijn belangrijkste werk was de St.-
Antoniuskerk in Blerick die in de Tweede Wereldoorlog werd verwoest.3 Andere neogotische 
kerken en uitbreidingen van oudere kerken op Limburgs grondgebied staan in Born, 
Herkenbosch, Heythuysen, Hoensbroek, Heel,  Meterik, Mook, Neer, Roggel, Roermond 
(H.Hart), Swalmen, Tegelen en Ulestraten. In deze periode kwamen ook enkele neoromaanse 
ontwerpen tot stand, onder meer in Einighausen, Gulpen, Haanrade, Heer, Linne en 
Simpelveld. In totaal bouwde of verbouwde Franssen bijna 80 kerken. Hierbij zijn de 
kloosters en bijbehorende kapellen nog buiten beschouwing gelaten. Als nog bestaand 
hoofdwerk kan de O.L. Vrouw Presentatie in Asten worden aangeduid. Franssen had een 
herkenbare stijl. Zijn kerken zijn meestal in uitgevoerd in baksteen, met accenten in rode 
verblendsteen. Een enkele keer past hij natuurstenen ornamenten toe. De kerken in Gulpen, 
Haanrade, Heel en Simpelveld zijn overigens geheel in natuursteen opgetrokken. Franssen 
was geen onbekende bij de lazaristen. In 1903 breidde het  in 1878 gebouwde klooster in 
Panningen uit dat tot dan toe had gefungeerd als pensionaat voor de zusters ursulinen uit 
Geilenkirchen en vanaf 1892 tot 1903 werd bewoond door de Zusters van het Heilig Bloed. In 
1903 werd het naar ontwerp van Franssen omgebouwd tot missieklooster voor de lazaristen. 
Daarbij werd de voorgevel verbreed.4 
 
 
 

                                                 
2 H.P.R. Rosenberg, De negentiende eeuwse kerkelijke bouw kunst in Nederland, ’s-Gravenhage, 1972 
3 Volmar Delheij en Antoine Jacobs, Kerkenbouw in Limburg 1850-1914, Sittard, 2000, p.133 
4 http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp?content=4800 
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De kerk van Mariaveld is gebouwd in de zogenaamde basilica stijl. De kerk doet sterk denken 
aan de vroeg-christelijk basilieken zoals die onder meer nog in Rome te vinden zijn. Dit type 
kerk verving vanaf circa 1910 meer en meer de op de middeleeuwse kerken geïnspireerde 
vormgeving. Architecten als Jos Cuypers (1861-1941) en Jan Stuyt (1868-1934) waren 
koplopers in de ontwikkeling van een nieuwe stijl en vormgeving voor kerkgebouwen. 
Architecten als Franssen en Kayser, die meer regionaal werkzaam waren, volgden de 
ontwikkelingen pas na verloop van tijd en hebben de historiserende stijlen nooit helemaal 
losgelaten. De Mariaveldse kerk vertoont veel overeenkomsten met  de Franssen-kerken van 
Ell (St. Antonius Abt, 1912, na zware oorlogsschade in gewijzigde vorm hersteld), Belfeld 
(St. Urbanus, gebouwd in 1913-1914 en verwoest door beschietingen tussen november 1944 
en februari 1945) en Vlodrop (St. Martinus, 1929-1930, na zware oorlogsschade in gewijzigde 
vorm hersteld).  
De kerk van Mariaveld is min of meer een uitvoering in spiegelbeeld van de Belfeldse kerk. 
De toren daar stond rechts naast de voorgevel en de devotiekapel van O.L. Vrouw van de 
Wonderdadige Medaille, die in Belfeld waarschijnlijk als doopkapel zal hebben gefungeerd, 
was aan de linker zijde. Een narthex, het ingangsportaal, was er in Belfeld niet. Het basilicale 
schema, het middenschip met lagere zijbeuken waardoor er ruimte is voor hooggeplaatste 
vensters in het middenschip, komen we bij de vier soortgenoten tegen. Ook de lagere 
koortravee en de nog lagere apsis zijn een steeds terugkerend motief. In het interieur zijn 
zowel verschillen als overeenkomsten waar te nemen. De kerken in Ell en in Vlodrop hebben 
granieten zuilen met gebeeldhouwde kapitelen, in Mariaveld zijn de pilaren en kapitelen 
geheel in baksteen uitgevoerd, wat een opvallend element in deze kerk is, en in Belfeld waren 
vierkante, gemetselde pijlers. Boven de pilaren en pijlers, en tussen de scheibogen, zijn bij de 
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vier kerken consoles aangebracht voor heiligenbeelden en daarboven een baldakijn die door 
een horizontale lijst steken of een nis in schoonmetselwerk. Hierboven zijn de 
lichtbeukvensters aangebracht. De kerken worden overdekt met cassetteplafonds.5  
 

 
Sinds de voltooiing van de kerk in 1918 
hebben er verschillende wijzigingen plaats 
gevonden. De inventaris kwam in de loop 
van de jaren tot stand: altaren en ramen 
werden geplaatst, beelden en beschildering 
werden toegevoegd. Oorlogsschade maakte 
herstel noodzakelijk. De oude beelden uit 
de nissen waren beschadigd en werden na 
de oorlog vervangen door nieuwe 
exemplaren. Zij komen later nog aan bod. 
De bakstenen preekstoel die aanvankelijk 
aan de linker zijde in het middenschip 
stond, werd in augustus 1957 vervangen 
door smeedijzeren ambones aan 
weerszijden van het priesterkoor. De 
beelden van de Heilige Familie en het 
                                                 
5 De kerk te Ell heeft gewelven in de zijbeuken 

Kerk van Vlodrop 

Interieur kerk van Mariaveld 
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Heilig Hart kwamen op de zijaltaren terecht. In juli 1958 werden gebrandschilderde ramen 
met afbeeldingen van de met de lazaristen in verband staande heiligen Vincentius à Paolo en 
Louise de Marillac van de hand van de Roermondse glazenier Max Weiss geplaatst.6 De 
polychromie, de veelkleurige beschildering van het interieur, verdween onder een egale, witte 
pleisterlaag. Het altaar werd in 1970, nadat vanaf 1959 een houten offertafel dienst heeft 
gedaan,  vooraan op het priesterkoor opgesteld. Doordat het tabernakel op een sokkel in de 
apsis werd geplaatst en het altaarkruis hier bovenop bleef,  krijgt men vanuit de kerk de 
indruk dat dit nog altijd een geheel vormt.  
 
Kruisweg 
Om de kruisweg in Mariaveld te kunnen plaatsen, is het goed te kijken naar het ontstaan en de 
ontwikkeling van het genre kruiswegen. Al vanaf de vijftiende eeuw komen kruiswegstaties 
voor. Dit waren reeksen van afbeeldingen van  de lijdensweg en de kruisiging van Jezus 
Christus. Echter pas in 1731 werd door paus Clemens XII vastgesteld dat de kruisweg uit 
veertien staties moest bestaan.  Sinds  1741 is de kruisweg door paus Benedictus XIV 
uitgeroepen tot verplicht onderdeel van de inventaris van een rooms-katholieke kerk, al 
bestaat deze maar uit veertien gewijde kruisjes. De eerste kruiswegen werden in de in die tijd 
gangbare barokstijl uitgevoerd. De beweeglijkheid van de voorstellingen leidde echter af van 
het doel waarvoor de afbeeldingen bedoeld waren: meditatie en het oproepen van een diep 
religieus gevoel. Een groep Duitse schilders, die ontstond rond 1810 en bekend werd als de 
Nazareners, begon zich hiertegen te verzetten. Zij baseerden hun kunst op werken uit de 
vroege Renaissance van schilders als Rafael (1483-1520) en Dürer (1471-1528).7 Joseph von 
Führich (1800-1876), een van deze Nazareners, schilderde in 1844-1846 in een Weense kerk 
een kruisweg in fresco-techniek (in natte kalk). In 1856 werden deze staties in de vorm van 
gravures uitgegeven waardoor deze afbeeldingen over een groot gebied verspreid werden en 
navolging vonden.8 Iets later, in 1864-1868 werd voor de O.L. Vrouwekathedraal in 
Antwerpen een kruisweg geschilderd door de Belgische schilders Louis Hendrix (1827-1888) 
en Frans Vinck (1827-1903). De stijl van deze kruisweg is terug te voeren op de 
fijnschilderkunst van de vijftiende en zestiende eeuw.9 Ook deze staties dienden over een 
groter gebied als bron van inspiratie, in Nederland met name in Noord-Brabant. Vanaf de 
jaren 1880 was het gebruik in zwang gekomen kruiswegen als fries uit te voeren, als een serie 
afbeeldingen in een gezamenlijke lijst. Hiermee werd een ‘salon-achtige’ ophanging 
voorkomen en de samenhang van het beeldverhaal versterkt.10 
De kruiswegstaties in de kerk van Mariaveld komen uit het Roermondse atelier Windhausen. 
Dit zeer productieve atelier was min of meer gespecialiseerd in het schilderen van kruiswegen 
en religieuze voorstellen. Binnen een periode van 70 jaar (van 1870 tot 1940) zijn tientallen 
kruiswegen tot stand gekomen. Ook diverse portretten, stadsgezichten en landschappen zijn 
bekend. Het atelier werd opgericht door Peter Heinrich Windhausen (1832-1903), die werd 
geboren in Burgwaldniel (Schwalmtal) en was opgeleid aan de Düsseldorfse Akademie. In het 
midden van de negentiende eeuw is hij begonnen als kunstschilder.  Waarschijnlijk op 
uitnodiging van Stoltzenberg, de compagnon van Cuypers, is Windhausen naar Roermond 
gekomen om aanvankelijk in het atelier van Cuypers te werken waarna een eigen atelier  werd 
                                                 
6 Vincentius à Paolo stichtte in 1625 de congregatie van de lazaristen 
7 Rainer Metzger, Fragmente aus der Zukunft. In: Religion Macht Kunst. Die Nazarener, Keulen, 
2005, p.41 
8 Cornelia Reiter, Die Kartons von Joseph Führich zu den Kreuzwegstationen in der Johann-
Nepomuk-Kirche in Wien. In: Religion Macht Kunst. Die Nazarener, Keulen, 2005, p.211 
9 Jan Vaes, Louis Hendrix 1827-1888. Peer, Passies en Portretten, Peer, 2000, P.95 
10 J.M.A. van Cauteren, H.M. Kunneman en P. van Zwieten, H.Hartkerk Vinkeveen 1883-1983, 
Vinkeveen, 1983, p.60-61  
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opgericht.11 De Kulturkampf in Duitsland was mogelijk ook een reden om naar Nederland te 
komen. Zoons Albin (1863-1946) en Paul (1871-1944) zetten tussen 1901 en 1928 het werk 
samen voort. Ondertussen richtte hun broer Matthias Heinrich (1857-1920) zich meer op de 
portretschilderkunst. Albin werkte vanaf circa 1890 zelfstandig aan kruiswegen en liet in 1898 
een huis bouwen aan de Kapellerlaan.12 Gelegen aan dezelfde spoorlijn als de Mariaveldse 
kerk was het schildersatelier in een pittoresk tuinhuis met trapgevels achter de woning van 
Albin gevestigd. Paul woonde aan dezelfde laan maar verhuisde in 1925 naar de Frans 
Douvenstraat in Roermond.  Fons (1901-1973), de zoon van Albin, werkte toen waarschijnlijk 
al enkele jaren in het atelier. Hij volgde een opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam en 
in 1929 maakte hij een studiereis naar Italië. In 1933 voltooide hij zijn belangrijkste kruisweg 
voor de kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand in Enschede. Hoewel hij verbonden 
blijft met de lijn van de voorgaande generaties is hier toch te zien hoe Fons zijn eigen weg 
zocht.  
De staties uit de beginjaren van het atelier verraden invloeden van de kruiswegen van Von 
Führich en van Hendrix en Vinck. In 1890-1891 schilderde Albin Windhausen de kruisweg 
voor de kathedraal in Roermond. Deze schilderijen laten zien dat Albin naar nieuwe wegen 
zoekt. Er komt een soort standaard model tot stand rond 1908. De eerste kruisweg in dit type 
bevindt zich in Einighausen. Stijl en elementen in de compositie komen over een periode van 
bijna twee decennia steeds terug. Dat deze kruiswegen ongekend populair waren bij de 
opdrachtgevers blijkt uit de enorme aantallen opdrachten die het atelier binnen kreeg. In de 
loop van de jaren 1920 is een verandering in stijl zichtbaar. De lichaamsverhoudingen 
veranderen, het geheel is volkser van stijl, het aantal personages neemt af en krijgt 
eenvoudiger kleding, de composities worden krapper binnen het kader ingepast en er is 
minder aandacht voor een natuurgetrouwe achtergrond. Deze wordt dan ook veelal 
weggelaten of geabstraheerd. In die tijd gaat Fons, net als Albin dat deed in 1890, nieuwe 
wegen zoeken. Dit gebeurde mede door zijn opleiding en zijn studiereis. 
De eerste statie in Mariaveld is gesigneerd en gedateerd. Links op het plateau waarop Christus 
staat is de naam Windhausen aangebracht in combinatie met het jaartal 1938. Dit roept de 
vraag op of er tussen de voltooiing van de kerk en de plaatsing van de huidige schilderijen een 
kruisweg is geweest en hoe deze er dan uitzag. Niet zelden hingen er in kerken gedrukte 
prenten met de veertien scènes van het lijden en sterven van Christus, meestal in afwachting 
van meer financiële ruimte of van schenkers. In Mariaveld werden de schilderijen 
geschonken. De namen van de schenkers zijn vermeld op de laatste statie. Op de lijkbaar staat 
‘kruisweg schenking v. familie Custers-Nelissen’. [ 

                                                 
11 Peter Munnix, Kunstenaarsgeslacht Windhausen in brede straal rond Roermond bekend. In: Spiegel 
van Roermond, Roermond, 2007, p. 60-75 
12 De Nieuwe Koerier, 29 mei 1898, bericht over aanbesteding 
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Naast voorstellingen van het lijden van Christus worden de eerste en laatste statie nog 
geflankeerd door afbeeldingen van de wegzending van Adam en Eva uit het paradijs, O. L. 
Vrouw van de Wonderdadige Medaille, een priester die de H. mis opdraagt en de Kroning van 
Maria. Maria kan hier worden gezien als de nieuwe Eva. Tussen de staties zijn Bijbelteksten 
aangebracht in gouden letters tegen een rode achtergrond. 

Hoewel de staties vrijer en met een losse toets zijn geschilderd, zijn zij duidelijk herkenbaar 
als werk van de schilderdynastie Windhausen. Opvallend is dat er onderling tussen de staties 
stilistische verschillen voorkomen. Met name de tweede statie, waar Christus het kruis op zijn 
schouders neemt, valt op. Deze statie is minder gedetailleerd en abstracter uitgewerkt. Deze 
tweede statie vertoont veel overeenkomsten met de verder veel minder traditioneel ogende 
kruisweg van Fons Windhausen in Enschede. Hoewel er in Mariaveld twee personages 
ontbreken die in Enschede nog achter Christus staan, komt de overige compositie exact 
overeen. Ook in deze kerk, net als die in Mariaveld aan Maria is gewijd, komen taferelen voor 
met de wegzending van Adam en Eva uit het paradijs en de Kroning van Maria.13   
 

 
Dat het een latere kruisweg betreft van het atelier Windhausen kan behalve uit de datering 
worden afgeleid uit het feit dat er nauwelijks gelijkenis is in opbouw en compositie meer met 
de kruiswegen van Von Führich en Vinck en Hendrix. Met name in de beginjaren is deze 
inspiratie waarneembaar. Bovendien werd bijvoorbeeld de H. Veronica aanvankelijk 
afgebeeld als knielende figuur en pas later staand of toesnellend. 
Op basis van een foto uit het familiearchief van Windhausen kan worden vastgesteld dat er in 
hetzelfde jaar ook aan de H. Hartkerk in Tilburg een kruisweg werd geleverd die grote 
gelijkenis vertoonde met de Mariaveldse kruisweg.14  

                                                 
13 De Nieuwe Koerier, 16 oktober 1934  
14 Miriam Windhausen, De kruiswegstaties van Windhausen. Een verkenning op het gebied van de 
monumentale kerkelijke schilderkunst 1870-1940 [doctoraalscriptie 2001], p.105. Deze Noordhoekse 
kerk werd echter in 1975 afgebroken. Waar de kruisweg zich nu bevindt is mij onbekend. 
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De beelden in het middenschip 

In november 1954 werd een beeldenfonds opgericht voor de aankoop van nieuwe beelden 
voor de nissen in het middenschip. De oude exemplaren waren zoals gezegd in de Tweede 
Wereldoorlog beschadigd geraakt. Verschillende acties, onder andere door de schoolkinderen, 
moesten de benodigde middelen bijeenbrengen. In het daarop volgende jaar werden de eerste 
zandstenen beelden geplaatst: de heiligen Petrus en Paulus. Enige tijd later volgden beelden 
van de aartsengelen Michael en Raphael, St. Elisabeth, St. Barbara, St. Caecilia, St. Gerardus 
Majella en St. Catharina Labouré.15 
Beeldhouwer was de in Rotterdam geboren Victor Theo Sprenkels (1878 –1959). Sprenkels 
werkte in Rotterdam, ‘s-Gravenhage en Paderborn en vanaf 1902 in de Kunstwerkplaatsen 
van Cuypers in Roermond. Het vak leerde hij van zijn vader en aan de Academie voor 
Beeldende Kunst in Rotterdam. Naast de beelden in Mariaveld maakte hij onder meer Heilig 
Hartbeelden in de openbare ruimte voor Wessem (1943), Haanrade (omstreeks 1935) en 
Belfeld (1943) en het reliëf van Ernst Casimir bij de gelijknamige, voormalige kazerne in 
Roermond (1939).16 
De aanwezigheid van beide aartsengelen laat zich verklaren vanuit het feit dat het rectoraat en 
de kerk zijn gesticht in verband met de bevolkingstoename van Susteren door de aanleg van 
het rangeerterrein en de komst van arbeiders die daar hun werk vonden. De Katholieke Bond 
voor Vervoerspersoneel had als patroonheilige de aartsengel Raphael.17  
St. Barbara komt uiteraard voort uit de vele mijnwerkers die binnen de parochiegrenzen 
woonden. Aan haar voeten staat haar vaste attribuut: de toren waarin zij door haar heidense 
vader zou zijn opgesloten om haar ervan te weerhouden zich te bekeren tot het christendom. 
De heilige heeft haar handen gevouwen en klemt met haar arm een palmtak als teken van haar 
martelaarschap tegen haar borst. Aan haar gordel hangt een mijnlamp. St. Elisabeth van 
Thüringen (1207-1231) was van adellijke komaf en trouwde met de landsgraaf van 
Thüringen. Volgens de legende bracht zij tijdens een hongersnood brood naar de armen. Toen 
haar zwager haar hierop betrapte bleek het brood in haar schort veranderd te zijn in rozen.18 
Ze werd jong weduwe waarna zij van het kasteel werd verdreven en zich volledig toelegde op 
de armenzorg. In Mariaveld is zij afgebeeld als gekroonde vrouw met een brood en een kan, 
maar zonder de gebruikelijke rozen. Tegenover haar St. Lidwina van Schiedam (1380-1433). 
Zij raakte bij een val op het ijs verlamd waarna zij 38 jaar lang aan het bed gekluisterd bleef. 
Zij beleefde in deze lange periode mystieke ervaringen.19 St. Caecilia, patrones van de 
kerkmuziek, kreeg uiteraard een plaats dichtbij het zangkoor. Zij draagt een kerkorgeltje. De 
in 1920 opgerichte harmonie droeg eveneens haar naam. St. Gerardus Majella (1726-1755) 
staat tegenover St. Caecilia. Deze Italiaanse heilige zette zich in voor de armen en wilde een 
sober leven leiden. Sprenkels verbeeldde hem met een kruis en een rozenkrans. Wat de relatie 
tussen de parochie, de lazaristen en de heiligen Elisabeth (partones van de derde orde van 

                                                 
15 Evert Zits, Mariaveld 1918-1978, Susteren, 1978, p.35 
16 Godfried Egelie, Beeld van het Heilig Hart in Limburg. Religieuze en sociale betekenis van de 
verering in de twintigste eeuw, Zutphen, 2004, p.93, 119 en 188; 
http://www.vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=LI29aa 
17 In de H.Hartkerk in Roermond bevindt zich een heel altaar gewijd aan St. Raphael. Binnen die 
parochiegrenzen woonden ook vele spoorwegarbeiders. Stilistisch en wat betreft materiaalgebruik 
vertoont dat hoogreliëf gelijkenis met het beeld in Mariaveld. Het werd echt niet door Sprenkels 
vervaardig maar door Thissen uit Roermond. 
18 W.Adriaanse, Th. Gieles e.a., 125 heiligenbeelden in de St. Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch, ’s-
Hertogenbosch, 1984, p.123 
19 W.Adriaanse, Th. Gieles e.a., p. 53 
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Franciscus), Gerardus ( lekenbroeder bij de redemptoristen) en Lidwina is, is niet direct 
duidelijk. Het is mogelijk dat dit de naamheiligen zijn van schenkers van de beelden. 

De bijzondere verering van O.L. 
Vrouw van de Wonderdadige 
Medaille in Mariaveld was 
aanleiding om ook een beeld van 
de zieneres van dit visioen in de 
kerk te plaatsen. Catharina Labouré 
(1806-1876) was een zuster, een 
Dochter van Liefde, die op 27 
november 1830 een visioen kreeg 
in de kloosterkapel aan de Rue du 
Bac te Parijs.20 Maria verscheen 
haar, staande op een wereldbol. 
Stralen kwamen daarbij uit haar 
handen te voorschijn. Maria 
transformeerde vervolgens in een 
grote ‘M’ met een kruis met 
daaronder de heilige harten van 
Jezus en Maria. Het geheel was 
omgeven door twaalf sterren. 
Catharina kreeg van Maria 
opdracht om op basis van die 
verschijning een medaille te laten 
slaan. Dragers van de medaille 
zouden grote genaden ontvangen. 
Niet lang voor de plaatsing van de 
beelden in het middenschip, 
namelijk in 1949, was de devotie 
voor Maria van de Wonderdadige 
Medaille in Mariaveld ingevoerd 
door de lazaristen.21 Het beeld 
toont Catharina met haar 
kenmerkende kap en in haar linker 
hand de medaille. Catharina werd 

        in 1947 heilig verklaard.  
 
 
 
 
De ramen in de apsis 
De gebrandschilderde ramen in het priesterkoor werden vervaardigd in het atelier Oidtmann 
in Linnich (Duitsland). Deze werkplaats voor glasschilderkunst werd opgericht in 1857 door 
Dr. Heinrich Oidtmann. Het familiebedrijf, dat na vijf generaties nog bestaat, houdt zich bezig 
met de vervaardiging en reparatie van gebrandschilderd glas en glas-in-lood. De oprichter 

                                                 
20 De congregatie van de Dochters van Liefde is de vrouwelijke tak van de lazaristen. Ook de ze 
congregatie werd gesticht door Vincentius à Paolo in 1633. 
21 Peter Jan Margry en Charles Caspers. Bedevaartsplaatsen in Nederland. Deel 3: Provincie Limburg, 
Amsterdam/Hilversum, 2000, P.148-149 
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Heinrich Oidtmann(1838-1890) was arts. Zijn atelier groeide uit tot een werkplaats van 
wereldfaam. Op verschillende wereldtentoonstellingen werden prijzen in de wacht gesleept. 
Zijn opvolger Heinrich II (1861-1912) werkte aanvankelijk als arts in Aken. Onder hem 
maakte het atelier een bloeitijd door. Hij hield zich tevens bezig met het bestuderen van oude 
glasramen in het Rijnland tussen de twaalfde en zestiende eeuw. Over dit onderwerp heeft hij 
in 1912 het boek Die Rheinischen Glasmalereien vom 12. bis zum 16. Jahrhundert 
gepubliceerd.  
De kleinzoon van de stichter van het atelier, Heinrich III (1888-1929), die aan het roer stond 
ten tijde van de vervaardiging van de ramen in de kerk van Mariaveld, schreef een tweede 
deel dat werd uitgegeven in 1929. Na zijn dood nam echtgenote Ludovika de leiding over  de 
werkplaats over. Toen ook zij stierf kwam het atelier in handen van de zoons Friedrich en 
Ludovikus Oidtmann. Zij waren nog maar 21 en 17 jaar oud. In de Tweede 
Wereldoorlog werd het atelier bijna geheel verwoest. Het atelier werd weer opgebouwd, 
nieuwe tijden braken aan en nieuwe wegen werden ingeslagen.   
De huidige generatie zijn zoons van Friedrich en Ludovikus: Heinrich en Stefan. Zij maken 
tot op de dag van vandaag ramen, voeren ontwerpen van kunstenaars uit en repareren 
bestaande vensters.22 Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft het bedrijf nauwelijks opdrachten 
gehad in Nederland. Dat is onlangs weer op gang gekomen. Het atelier restaureerde onlangs 
onder meer de ramen in de kerk te Nieuwenhagen-Landgraaf, de O.L. Vrouw Hulp der 
Christenen, die uit het eigen atelier afkomstig waren. 
De ramen in Mariaveld zijn in het middelste venster door Oidtmann duidelijk gesigneerd met 
de tekst Dr. H. Oidtmann Hofleverancier van z. H.H. de Paus Linnich Rheinland. 
Het thema van de cyclus van deze ramen is het Misoffer. In het midden is de kruisiging 
verbeeld als het bloedig offer en aan weerszijden voorstellingen die samenhangen met het 
eucharistische offer. De hoofdvoorstellingen verbeelden: Christus het brood des levens (de 
Wonderbare Broodvermenigvuldiging), Neemt en eet, dit is mijn Lichaam (Laatste 
Avondmaal), Laat de kleinen tot mij komen (kindercommunie bij paus Pius X) en Ontvang tot 
teerspijze het lichaam van O.H.J.C. (onze Heer Jezus Christus, uitreiking van de communie 
aan een zieke). 23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 www.glasmalerei-oidtmann.de; E. Stephany, A.C. Oellers e.a., Licht Glas Farbe. Arbeiten in Glas 
und Stein aus den Rheinische Werkstätten Dr. Heinrich Oidtmann, Aachen, z.j. 
23 Paus Pius X (Giuseppe Sarto, 1835-1914) stimuleerde het veelvuldig ter communie gaan en 
verlaagde de leeftijd voor kinderen naar zeven jaar. 
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Boven en onder de hoofdvoorstelling zijn symbolen aangebracht. Bij de Wonderbare  
Broodvermenigvuldiging ziet men de feniks als symbool van opstanding en duiven die 
drinken aan een bron. De feniks werd in de middeleeuwen in verband gebracht met de 
kruisiging. Deze mythologische vogel zou zeer oud kunnen worden. Op hoge leeftijd zou hij 
zich dan op een altaar verbranden in het vuur en uit zijn as herrijzen als een jonge vogel.24  
Het Laatste Avondmaal gaat vergezeld van het Lam Gods en een hert dat drinkt aan de bron. 
Het hert gaat terug op psalm 42: Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn 
ziel naar u, o God. Onder de kruisigingsvoorstelling een afbeelding van de slang. Hier wordt 
verbeeld hoe Christus door zijn kruisdood het kwaad overwon. Aan weerszijden van de slang 
zijn de alfa en de omega opgenomen in de omlijsting. Bovenin het raam is de pelikaan 
afgebeeld die haar jongen voedt met haar eigen bloed, symbool van Christus die zichzelf 
opofferde. Een kelk met hostie en Broden en vis flankeren de voorstelling van de 
kindercommunie en de leeuw en het Chi-Rho-teken (de Griekse letters P en X) die van de 
ziekencommunie. De leeuw staat onder meer symbool voor kracht. De gevleugelde leeuw (in 
dit raam niet het geval) staat voor de evangelist Marcus. Ook werd de leeuw in de 
middeleeuwen gezien als symbool van de opstanding. Men geloofde namelijk dat welpen na 
hun geboorte drie dagen levenloos waren en dan door de vader in het gezicht werden geademd 
waardoor zij tot leven kwamen.25 
 
Onder in drie van de vijf ramen zijn de namen of initialen van de schenkers aangebracht, soms 
ook met de intentie waarom het raam werd geschonken: Familie Jeurissen-Sanders, Uit 
dankbaarheid aan Maria S.J. 21.2.24 en  Geschenk van de Leden der Erewacht 1924. 
  

                                                 
24 James Hall, Hall’s iconografisch handboek. Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende 
kunst, Leiden, 2000, p.106 
25 James Hall, p.203 
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Hawwe ze ós toch mer (bie) Belsj gelaote ! 
Loek Storken 
 
Neet allein mit wanjele, mer ouch zoa kómme w’r nogal väöl op ’t Belsj. Echte Hollenjers 
zègke den ónmiddelik : “Jao, det zal waal, dao is de benzien en den drank väöl goodkouper”!” 
Zelfs de “maedjes” zègke ze . En ein adreske wo d’n Trappis neet te duur is, zulle w’r 
oeteraard neet  óngemerk veurbie laote gaon ! 
Toch is det ’t neet (allein) ! Volges mich höbbe väöl Limburgers toch altied noch “Belsj blood 
in de gene !” Of “Belsje gene in ’t blood !” 
Det haet get mit geveul te make. Op ’t Belsj veul ich mich väöl mieë op mien gemaak es 
baove de groate riviere, doe kumps d’r väöl mekkeliker en väöl gemoedeliker mit de luuj aan 
de kal, ’t is allemaol neet drek zoa serieus en minder agressief, en esse eine gekke sjlaag 
probeers te make, wurdt dae ouch drek zoa opgevat wie d’r bedoeld woor.  
Esse in Holland zoa èns get langs de naas weg zaes, den wurdt dao meistal drek get achter 
gezeuk en is de achterdoch gewèk. Ze höbbe dich den op tsoeg en weite neet good wat ze van 
dich mótte dènke. Ze veule zich vrie gaw in de z… gezat of in ’t kruuts getas, óm ’t mer èns 
in ’t plat Limburgs te zègke. 
Ouch ’t Belsje taaltje, oet welk deil van Vlaandere ’t ouch kump, sjtèlt dich drek op dien 
gemaak en maak desse dich thoesveuls. Zelfs esse ’t op ’t ieëste moment nog neet drek gans 
versjtuis. ‘t Is net wie plat Brabants zoa bietje de taal van “ons moeke”. 
De Belsje taal, ’t Vlaams, is neet allein “een wonderschone taal” (zie Guido Gezelle), mer de 
Vlaminge höbbe ouch ein geweldig geveul óm get sjoan en op ein ech eige Vlaamse maneer 
te zègke. Ze höbbe ’t Nederlands väöl rieker gemaak. 
Zoa lepe w’r ós èns oet bie ein Belsj “madammeke” mit ein klein”maedske” aan de handj, det 
vreselik sjtóng te bäöke, en de mam kreeg ’t kèndj mer neet sjtil. Eine vruntjelike, get awwere 
Belsje “menier” sjtap op ’t kèndj aaf en zaet : “Oei,oei,oei toch, zoveel traantsjes  ! Maar dat 
is zeker en vast niet zo erg ! Dat zijn er allemaal die ge straks minder zult moeten plassen !”  
Zó’n oplossing kènt toch allein eine Belsj bedènke, en det den ouch nog zoa sjoan zègke! 
Ouch möpkes euver Hollenjers, in dit geval Amsterdammers, zeen op ’t Belsj väöl subtieler es 
die dóm Hollandse moppe euver dóm Belsje. Wat vènjdt g’r bieveurbeeld van de volgende : 
Een viske, een vogelke en ene krokodil zaten er samen ene te vatten aan den toog van hun 
“stam”stamineeke van hun laatste vakantiegeld, want ze waren pas “sjuust” ” terug van 
verlof”. 
Aan den vis wordt gevraagd : “Awel, waar zijt gij dan op verlof geweest ?” 
“ Tístezeggen”, zegt ’t viske (en als echte Waalse Vlaming kan hij de h niet goed uitspreken 
en maakt daar een ch van) : “Gij weet dat ik cheel goed kan zwemmen, mijn vrouwke kan 
cheel goed zwemmen, en mijn kinderkes kunnen cheel goed zwemmen, dus……..We zijn 
naar zee geweest. ’t Was grandioos onder water !”  
Seffes daarna was ’t vogelken aan de beurt.  
“Awel”, zegt ’t vogelke, “ge weet dat ikik cheel goed kan vliegen, m’n lief kan ook cheel 
goed vliegen en mijn kinderkes kunne cheel goed vliegen. We zijn in de Ardennen geweest, ’t 
was zeker en vast gewoon zalig om tussen de heuvelkens en de Walen rond te vliegen”. 
“En naar waar zijt gij dan wel geweest ?” vragen ze aan de krokodil. 
“Dat zal ik  jullie ’s gauw vertellen”, zegt de kroko. “Je weet dat ikzelf een grote bek heb, 
mijn vrouw nog een veel grotere, en mijn kids hebben ook een grote bek, dus…… 
zijn we maar gewoon in Amsterdam gebleven !”. 
Die kènse in Amsterdam gerös vertèlle, die sjnappe ze toch neet ! 
Tot seffes! 
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ECCE HOMO – Zie de mens 
Loek Storken 
 
Aafgeloupe dónderdig 18 juni zoot ich veur ’t derde, veerde of viefde jaor op riej op de 
controlepos van de Wanjelveerdaagse van WSV Ech op de kènjerboerderie van de Pepijn, oh 
nae sorry, Pergamijn. Ouch de Pepijn is neet aan de groate moade óntkómme en haet eine 
nuuje naam. Haopelik wurdt noe ouch alles (nog) baeter op de Pepijn! 
Op zó’n controlepos kènse dich de luuj die langswanjele éns allemaol op dien gemaak 
bekieke en det doon ich dus al jaore. Ei bietje “mensje-kijken” dus. 
Ich zoot óm kwart veur vief boete op ‘t terrras lekker in ’t zunke good verzörg mit ein tas 
koffie en dao begóste ze te kómme. Jóngk en awd, dik en dun, groat en klein, breid en sjmaal, 
krómp en rech, lenig en sjtief, lachend, moelend en ouch serieus. 
Al dees eigensjappe zeen veur luuj volkómme normaal, en doe hoofs dich dus veur niks van 
dit alles te sjame. Toch sjame sommige luuj zich veur totaal ónneuëzel dènger. D’r zeen t’rs 
zelfs die sjame zich det ze zich sjame. Mer allewiele is ’t waal zoa det väöl luuj die zich 
eigelik zouwe mótte sjame, zich nurges mieë veur sjame. En det zeen dèks neet de 
sjlechsbetaalde ! 
Väöl wanjelende mansluuj wore al get dun(ner) in de häörkes, of good gries, soms al ein 
plaat. Veur degene die neet weite wat ein plaat is, det haet niks mit meziek te make, det 
zuusse bie luuj die eine hieële breije sjeigel in de midde höbbe. Mer ouch det is neet erg, want 
zoa kènt det köpke sjoan broen waere van ’t zunke, en “eine Glatze” is allewiele ein cool 
moadeköpke bie de jeug. 
Bie väöl mansluuj zoog ich dus al get minder haor es veer, vief jaor trök, mer gek genóg waal 
väöl mieë boek. ‘t Meiste sjient inderdaad oet te valle of aaf te zakke in de loup der jaore. Doe 
zoogs ech van die gezellige buukskes óm verleef op te waere. 
Die mit de gezelligste buukskes bleve euver ’t algemein ouch ’t langste zitte op ’t terras mit 
ein pintje. Mer det is ja logisch, want esse de ganse waeg dae boek mós mitsjleipe, krisse 
natuurlik ouch väöl mieë doos es zónne sjmale retting. 
Zoa koom eine, dae ich al get langer kèn, bènnegeloupe, en ich zègk taenge dem : “Enne, 
höbs dich vriej vandaag ?” “Zal ich dich èns get vertèlle”, zaet ‘r, “ich höb ieëwig vriej !” 
“Tjuu”, zaet eine naeve mich, “zou dae den thoes gein vrouw höbbe ?” Waarvan acte ! Waat 
zou dae dao noe mit bedoele ? Hae haw zien vrouw bie zich, dus ich höb wieselik mer niks 
gevraog ! 
Bie de vrouwluuj is dit allemaol gans anges. Die kènse dèks nog neet èns mieë, want de 
haorkleuër is allewiele zeer “variabel”. En ze höbbe coup soleil, coup ravage, coupe kuifmees, 
coup ontplofte matras in alle kleuëre van de raengebaog en nog anger oetdènkselkes van de 
moade”jungskes”. 
D’r zeen allewiele vrouwluuj, die zeen naodet ze trökkome van de kapper door hunne minsj 
nimmieë bènnegelaote, omdetter ze vanwaege ’t paarse, oranje of rose kleuërke gaar nimmieë 
trök koos. 
Ouch sjient d’r al urges d’n hóndj ’t bazinneke de bóks van de kóntj ( of mót ich zègke : ’t 
vötje) gerete te höbbe, wie ze mit eine ganse nuuje coup en daobie natuurlik mit ein ganse 
nuuj “oetsjtraoling” häör eige hoes probeerde bènne te kómme. Mer mesjien haet daen hóndj 
ouch mer allein gooien hónger gehad en zin in ei lekker bufke. Det kènse waal èns höbbe. 
Zó’n vrouwluuj loupe toch zónger d’r bie sjtil te sjtaon ónverantjwoord groate risico’s. 
Zoa woor d’r ouch ei vruike, det kreeg ein autoóngelök en raakde in coma. Ze meinde det ze 
doad ging en zoog al ’t einde van den tunnel ( Neet dae van Mariaveldj dus en ouch neet dae 
van Zjwame !). Mer aan ’t ènj van daen tunnel sjtóng God en dae zag : “Mer nae, g’r gaot 
noch neet doad. G’r laef nog minstens viefentwintjig jaor !” Toen ze oet dae coma koom en 
weer gans op häör sjtekke woor, dach ze : “Es ich noe toch nog 25 jaor laef, den loant ’t zich 
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ouch óm mich nog èns gans te laote verboewe”. En ze leet zich eine heile houp óngerdeile 
vervange, opknappe en bieplieëstere.  Mer laot häör noe bènne ’t jaor weer ein óngelök 
kriege, en noe woor ze waal “de piep oet”. Baove in den hemel bie Piëtrus gekómme zaet ze 
taenge God : “En jóng, ich zou toch nog minstens 25 jaor mitgaon ?”  “Joa sorry mevrouw”, 
zag ’t Herrgöttje, “mer ich kan d’r noe niks mieë aan doon. Ich haw uch neet herkènd !” 
Woróm duit noe eigelik ’t gros van de mansluuj neet mit aan die gekke fetute ? Volges mich 
zeen die zoawiezoa allemaol knap van hun eige en is dae poespas allemaol neet neuëdig.’t Is 
ouch ei paar cent goodkouper esse dao neet intraps. Vrouwluuj zègke ummer : “Noe weer van 
de gölje nao d’n euro zeen gewisseld, is det verboewe nog mer half zoa duur”. En es d’r urges 
ei kuipke is, den zeen die dus wie de “kippe” d’rbie. Ze mótte per sjlot van raekening op de 
cente van ’t hoesgezin lette, en op dees meneer hilse de hèlf euver. ‘t Is geweun ein kwestie 
van vrouwelikke “logica”. 
D’r zeen bie de mansluuj trouwes ouch waal van die figure die aan zich laote “klómmele”. 
Bie einen houp van die duur internationaal profvoetballers liek ’t waal of ze zich de ganse 
gezèt op hun erm höbbe laote tatouere. Terwiel die jónges dèks nauweliks laeze en sjrieve 
kènne, mer waal èllebäög oetdeile. Mer ja, die hove natuurlik waal neet zoa op de cente te 
lette, die weite zoawiezoa neet wie ze ze op kriege. En den is ’t van dae kantj bekeke weer 
good detse zich de cente oet de tesj laote kloppe door die tattoo-kunstenieërs-knóddelieeërs. 
Geldj mót rolle, mer biljètte rolle neet. Dènk dao mer èns euver nao ! Munte rape die jónges 
neet èns mieë op. Die weite neet èns mieë wie die oetzeen. Die laote ze ze zoawiezoa altied es 
fooi hawte. 
Bie de kènjer veel mich op det ei groat deil de haor weer geweun haw, geweun lekker kort 
zomerkapsel en neet mieë die rechopgezatte ingevètte kuifmezekuive. Väöl dörpskènjer zeen 
d’r gelökkig nog geweun en normaal oet. Es w’r det noe zoa zouwe kènne hawte ! De res van 
’t landj en de welt is al gek genóg, det zeen w’r elken daag op de buus. 
En WEER hove gelökkig geine witte marsj te loupe, geine protesmarsj, weer hove ouch neet 
te voot veur de vijand te vluchte, mer weer kènne zoa geweun veur ózze lol eine wanjelwoch 
loupe, get lekker vertèlle en/of awhore en get óm ós haer kieke in de natuur zónger geweld en 
sjtress en bermbómme. 
EN W’R SJTAON D’R MEISTAL NOG NEET GENÓG BIE SJTIL ÓM TE BESEFFE 
WAT DET WAERD IS ! Det doon w’r den noe mer effe ! 
Toch zoog ich ouch bie die wanjelvrouwluuj neet zoaväöl van die wanjelende paradiesveugel. 
Zouwe wanjelieeërs den toch tamelik normaal luuj zeen ? 
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Dertig jaar later  
Ad Feijen 
 
Enige tijd geleden kreeg ik een verzameling infobladen van de gemeente Susteren 
aangeboden vanaf 1979 toten met 1999. Al lezende kwam ik tot de ontdekking,dat veel 
“kleine” onderwerpen een gevoel van herinnering  teweeg bracht. Vandaar dat ik de 
voornaamste  gevallen in deze rubriek wil gaan vermelden. 
Als U bij dit lezen  eenzelfde gevoel  krijgt, dan is mijn doel bereikt. 
 
 
1979 tot juli in vogelvlucht : 
Per 1 januari telde Susteren 7280 inwoners. 
De heer S. Jessen, hoofd van de Corneliusschool te Dieteren ging met pensioen. 
Carnavalsprins waren Wim Vinken in Susteren en Frans Rooyen in Dieteren 
De winter was hard met strenge vorst en zware sneeuwval. 
De bewoners van de (toen) nieuwe woonwijk Munsterveld  konden bij de gemeente een boom 
voor hun voortuin bestellen. 
Cyril Hermans werd Limburgs Jeugdbuuttekampioen 
Burgemeester van Goethem verrichtte de officiële opening  van de ontmoetingsruimte  voor 
deelnemers aan de cursussen voor “niet-werkenden”  in de kelder van Vastrada. 
Ten gemeentehuize vond de officiële uitreiking plaats van de rollen voor het spel van de 
Heiligdomsvaart. 
In het kader van de Heiligdomsvaart organiseerde de Stichting tot Bescherming van de 
Oudheden in Susteren een geslaagde historische avond. 
In Dieteren werd gestart met de aanleg van trottoirs. 
Burgemeester van Goethem verrichtte op symbolische wijze het eerste grondwerk voor de 
nieuwe tennishal aan de Rijksweg –Noord. 
Dhr. T.J.Kersten ontving de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. 
Nachtelijke onbekenden vernielden een 40 tal pas geplante boompjes in de Stationsstraat. 
Koninklijke onderscheidingen waren er voor de heren M. Claessen,Th. Kreutzer , P.Bexkens 
en Th Ruyters 
Dhr. Ed Montforts werd benoemd tot gemeentesekretaris als opvolger van wijlen De heer 
Haary Blonden 
De brandweer o.l.v. Kommandant R.Houben werd in Stevensweert Limburgs Kampioen 2e kl. 
De fanfare Eendracht te Dieteren herdacht op luisterijke wijze , het 110-jarig bestaan 
Sportclub Susteren bestond 45 jaar dat feestelijk gevierd werd. 
De voormalige jongensschool te Susteren-Kom  werd gerenoveerd  en bestemd voor  
gemeenschaps-activiteiten. 
Tien dagen lang was Susteren in de ban van een zeer geslaagde  Heiligdomsvaart . 
Susteren stemde voor het eerst  Europees met een opkomst van 57 % 
Dhr. Math Masthof nam afscheid  als Directeur van Vastrada . 
Boerderij Craenen werd door de gemeente opgekocht  en .,na verbouwing , bestemd  zal 
worden tot buurthuis voor de Heide. 
Het jongerenkoor Sumadi organiseerde voor de 8e keer een festival voor jongerenkoren,dat 
uitstekend slaagde. 
Dhr. H.Wintraeken van Schutterij St.Stefanus uit Dieteren werd winnaar van het wisselkruis 
,dat de gemeente jaarlijks ter beschikking stelt voor de beste schutter.  
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Roomse fiets-anekdote uit het verleden 
Evert Zits 
 
In de vorige Heemklank werd een verhaal gepubliceerd over de priester Louis Tijssen, die van 
1911 tot 1919 pastoor te Susteren was. Daarin werd onder andere gememoreerd dat in die tijd 
een nieuw vervoermiddel, de fiets26, erg in opkomst was, maar dat de kerkelijke overheid aan 
priesters verbood om van een fiets gebruik te maken. 
Maar eindelijk, in 1914, was de kogel (fiets) door de kerk en mocht ook de geestelijkheid 
zich, zij het onder voorwaarden, per fiets voorbewegen. Deze ingrijpende beslissing werd 
genomen door de toenmalige bisschop van Roermond, monseigneur Laurentius Schrijnen op 
14 juli 1914, drie weken voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, en gepubliceerd in 
het officiële mededelingenblad van het bisdom. 
 

Eerwaarde medebroeder, 
Na raadpleging van Ons Hoogwaardig Kapittel hebben Wij besloten aan de 
Eerwaarde Geestelijken van Ons bisdom het gebruik van het in de volksmond 
“fiets” genoemde vervoermiddel toe te staan. 
Wij schrijven echter voor, dat zij steeds gekleed zijn in de toog en de steek dragen. 
Hieruit volgt, dat voor hen enkel het voertuig, dat vrouwen gebruiken, is 
toegestaan. 
Bovendien verbieden Wij de Geestelijken te fietsen in gezelschap van personen van 
het andere geslacht. 
Tenslotte is het Onze nadrukkelijke wens, dat zij voor zover mogelijk, de pleinen der 
steden vermijden. 
 
Roermond, 14 juli 1914   Laurentius 
     Bisschop van Roermond  
 

 
 
 

  

                                                 
26 Ik heb mij eens door een ras-Susterenaar laten vertellen (of wijsmaken) dat vroeger een fiets in het dialect 
‘sjtangenaezel’ werd genoemd.  
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Feurthstraat in 1900 
Gerrit Houben 
 
 
De onderstaande foto trof ik aan in het gemeentearchief van Sittard-Geleen. Ze is omstreeks 
1900 genomen en laat het begin van de Feurthstraat zien, kijkende richting Noordoost. Rechts 
op de voorgrond staat nog een dorpspomp. 
 
Tot voor 1905 mocht er op 
de achterkant van een 
ansichtkaart enkel het adres 
worden geschreven. Wilde 
men iets mededelen dan 
werden de teksten naast en 
over de afbeelding 
geschreven. Ook onder 
deze kaart stond een tekst 
geschreven; deze heb ik 
weg geretoucheerd om de 
gedrukte opschriften weer 
leesbaar te maken. 
De boodschap op deze 
kaart luidde: 
“Lieve Maria. Hoe gewend ge u met Marie? Ik denk wel van goed. Ik denk nog dikwijls aan 
u, het was me hier heel vreemd in de eerste dagen maar nu ben ik al wat gewend aan dat stil 
leven van Susteren. Lieve Maria doe de groeten aan Papa en Mama en ook aan Maria van 
Helena.” 
 
Het afgebeelde Café Restaurant werd uitgebaat door het echtpaar Hendrik Filot (*1848 
+1928) en zijn tweede echtgenote Agnes van Thoor (*1854 +1941). Zijn eerste echtgenote 
Maria Elisabeth Kerkhof was in 1893 overleden. Naast herbergier en restauranthouder heeft 
Hendrik ook nog de beroepen van schrijnwerker, wever en winkelier uitgeoefend. 
Voor de namen van hun 
buren; zie de nrs. 155 e.v. 
in de Lijst hoofdinwoners 
1900 van Wil Schulpen in 
Heemklank 2002-1. 
 
Later werd dit café 
gedreven door Joseph 
Schulpen (alias “de Witte”) 
getrouwd met Mina Van de 
Winkel. 
Sinds meer dan 33 jaar is in 
dit pand een Chinees-
Indisch restaurant 
gevestigd. 
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Oude foto’s van Susteren  
Wil Schulpen 
 
Tóps Koel 

Woning van beambte van de 
Nederlandse Spoorwegen. 
Deze beambte was belast met 
het open en dicht doen van de 
bomen bij de 
spoorwegovergang op weg 
van Susteren naar Nieuwstadt 
in het Hout. Een bekende, 
mogelijk de eerste beambte 
had de naam Tops, vandaar de 
naam van het huidige 
toponiem.  
 
Achter de gebouwen ligt een 
laagte en die stond indertijd 
onder water. De “koel” stond 
bekend om zijn kikkers. 

 
Huis aan de Molenstraat 
Tot in de twintigste eeuw liep er een Molenstraat binnen het stadje Susteren vanaf de Markt 
naar de molen van de heer van Susteren. De straat begon bij pand Wackers aan de Marktstraat 
– dus het beginstuk van de huidige Kloosterstraat – maakte aan de beek een haakse bocht en 
liep langs de beek tot aan de molen. Het tracee is nog te zien tussen de panden van de 
Marktstraat en de Molenlaan. Op de foto is ook het straatnaam bordje nog te zien, waarop 
Molenstraat staat. 
Wellicht dat het pand 
rond 1900 bewoond 
werd door de familie 
J. Janssen-Bohnen. 
Wellicht is deze foto 
toch enkele decennia 
later genomen gezien 
het straatnaambordje.  
Wellicht dat er reeds 
telgen uit de familie 
Opgenoort op de foto 
te zien zijn. 
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 Locomotievenloods 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze loods stond op het spoorwegemplacement. De draaischijf is nog even zichtbaar. 
Dergelijke loodsen waren voor onderdag en onderhoud van locomotieven. De loods bestond 
uit een ijzeren vakwerkconstructie met een stenen opvulling van wanden. De loods werd met 
werkplaats en draaischijf in 1916 aangelegd. 
 
 
De Winkelstraat 
Een blik vanuit de Winkelstraat  richting Wijnstraat. De overgang over de Rode Beek is 
weliswaar niet te herkennen, maar op de achtergrond hebben we de voortuin van villa de Wal. 
Momenteel kennen we de uitmonding van de Winkelstraat als een wijde ruimte, echter 
vroeger was waar nu de weg loopt geheel bebouwd. Dat de straat inderdaad zo nauw was 
vinden we ook 
terug op de 
kaart van 1903, 
waar ze als 
smalle straat, 
althans dat 
gedeelte, staat 
getekend. Het 
tweede stuk van 
de t-splitsing 
met de 
Raadhuisstraat, 
was wel twee 
keer zo breed 
ingetekend.  
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Majoor Evans zeventig jaar getrouwd 
Evert Zits 
 
Een recente foto van majoor John Evans en zijn echtgenote Beryl, die onlangs het heuglijke 
feit herdachten, dat ze zeventig jaar getrouwd waren. 
Op 17 januari aanstaande is het vijfenzestig jaar geleden dat Susteren werd bevrijd door 
Engelse troepen onder commando van majoor Evans. 
Een mooie aanleiding om de thans vierennegentig jarige majoor uw sympathie en 
dankbaarheid te betuigen door hem en zijn echtgenote een groet te zenden. 
Het adres is: 

Mr. And Mrs. Evans 
“Tenby” 
11 Hillside Road 
Saltash Cornwall 
Pl 12    6  EX   England 
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Verenigingsnieuws 
Ad Feijen 
 
Jaarprogramma 2010 
Op 18 januari a.s. komt de  ons bekende cultureel-antropologe mevrouw Kitty Janssen 
ons de “volksgeneeskunde “ nader toelichten.  Volksgeneeskunde is o.a. geen kwakzalverij 
daar zij niet door beroepsbeoefenaars uitgevoerd wordt. Zij wordt toegepast op eigen 
verantwoordelijkheid en is gebaseerd op mondeling en schriftelijk overgeleverde  praktijken. 
Het juiste volgt op 18 januari om 19.30 uur. 
Na de jaarvergadering op 19 april hebben we  de heer Jean Knoors  weer in ons midden en hij 
zal  het hebben over de Schipperskerk in Grevenbicht. 
Er is grote overeenkomst met het rangeerterrein in Susteren en dit Schipperskerk. Het 
rangeerterrein kwam er nadat de spoorwegen  Limburg hadden aangesloten op het railnet in 
Limburg. Schipperskerk is er gekomen , nadat het Julianakanaal gegraven was en de schippers 
een vast punt voor kerkgang  wilden.  Jean Knoors kan hier uitgebreid  over vertellen  en zal 
dit doen na de jaarvergadering. 
Onze vereniging is op  juni 1970 opgericht  in het jaar van het Milieu . In dit kader willen wij  
op 19 juli  hierop inhaken en hebben wij  het Samenwerkingsverband Milieuvoorlichting 
Limburg uitgenodigd, ons nader in te lichten  over op een milieuvriendelijke en slimme  
manier ons huis te verlichten en daardoor te besparen op onze energiekosten. 
Maandag 18 oktober om 19.30 is onze plaatsgenoot de heer B. Benz  in het Stift en wil ons 
Nederland op een speciale manier laten  kennen. Hij laat ons aan de  van dia´s ,  de bekende 
Pieterpad-route  vanaf het uitgestrekte Groningse land, via  de Drentse Hunnebedden, 
Achterhoekse kastelen  tot de heuvels van Limburg  zien . 
 
40 Jaar Vereniging van Natuurvrienden 
In 2010 is het veertig jaar geleden dat onze vereniging is opgericht en dit mogen we natuurlijk 
niet ongemerkt voorbij laten gaan .We  zijn al zwaar aan het denken  maar zijn er nog lang 
niet uit . 
Wie een goed idee heeft voor een dergelijk feest  kan dit aan ons doorgeven. Er dient echter 
rekening mee gehouden  worden ,dat  het kassaldo niet uitpuilt.   
 
Jaaroverzicht 2009 
We begonnen ons verenigingsjaar 2009 op 19 januari met een onvervalste  Zösterse  
dialectavond  door Evert Zits  onder de titel “ Evert kik trök nao de jaore vieftig in Zöstere!” 
voor vierenzeventig mensen. Het werd een avond met veel lachen en een traan en  was 
uitstekend geslaagd. 
Op de jaarvergadering van 21 april  ging de vergadering akkoord met het bestuursvoorstel de 
uitvoering van Heemklank  met ingang  van 2010  te vernieuwen . De afmeting van de  
periodiek wordt zeventien bij vierentwintig centimeter en voorzien van een nieuwe kaft ,ook 
ontsproten aan de geest van vader en zoon Heijnen. Heemklank is sinds 1978 de opvolger van 
de Merkoef. Deze uitgave van de Heemklank zal de laatste zijn in deze uitvoering . 
Mevrouw R. Doggen bedankte als bestuurslid en werd opgevolgd door mevrouw Agnes 
Wilms uit Maasbracht. 
De heer Cor Voorter trad toe tot de redactie van Heemklank . De heer Jo Bocken was 
aftredend  als kascommissielid en wordt opgevolgd door de heer H. Princen. 
Een contributieverhoging  tot achttien euro wordt  door de vijfenveertig aanwezige leden  
goedgekeurd. 



5 
 

Na de vergadering vertelt  de eer Theo Hoogeveen als Unicef – vrijwilliger  een verhaal over 
zijn ervaringen als beroepsmilitair o.a. in het Midden-Oosten . 
Op 12 mei zijn we met negenenveertig deelnemers naar Delft  gegaan voor een bezoek o.a. 
aan Museum “het Binnenhof”  en de molens van Kinderdijk . 
14 juli ging de reis naar Ronse  waar we een bezoek brachten aan de befaamde crypte onder 
de 15e eeuwse Sint Hermeskerk. ´s Middags was een bustocht door de Vlaamse Ardennen.  
14 juli werden we ingelicht over het trouwen en degene  die voor ons hierover het meest in 
aanmerking kwam ,  was onze eigen Annie Schreuders-Derks. Onder de titel 1+1=1  heeft zij 
de achtenvijftig aanwezigen  het trouwen in de loop der tijden volledig uit de doeken  gedaan.  
Wij hebben dit jaar afscheid moeten nemen met twee oprichters en oud-bestuursleden. Op 6 
juli overleed Sef Schulpen en  29 juli André  Vrehen . Beiden hebben, ieder op zijn terrein,  
veel betekend voor onze vereniging.   
De Kroedwesj-més op 15 augustus  werd nog nooit door zoveel mensen bezocht. Dat kwam 
denkelijk door het feit dat de Limburger en het Limburgs Dagblad  op de voorpagina van alle 
Limburgse edities  een groot artikel met foto hadden geplaatst. In  de daarop volgende  
maandageditie stond een hele pagina foto´s van de Zösterse Kroedwesj-viering. 
Na de H. Mis deden achtendertig leden mee aan de fietstocht die eindigde bij de ijssalon op de 
markt. 
Op 15 september zijn we naar de wel heel mooie stad Gent geweest waar o.a. de St. Baafs-
kathedraal en de universiteitstuin . Er waren veerenveertig deelnemers  
Vermeldenswaard is zeker de herdruk van het woordenboek “Zösterse Kal” die  bij Multiprint 
Koolen. Het boek is  nog steeds verkrijgbaar is . 
Op maandag 9 november  werd de abdij Lilbosch door de heren René Rutten en Bastiaan 
Vergoossen uit Echt  nader toegelicht, waarbij de oorlogsdagen uit 1944 ook uitvoerig uit de 
doeken werd gedaan aan zesenvijftig aanwezigen .   
Vrijdag 13  november hebben vijfentwintig  en 20 november achttien leden  deelgenomen aan 
een bezoek aan Lillbosch met een rondleiding door de kapel en abdij, abdijwinkel, 
bibliotheek, restaurant Pergamijn  en de bunker. Deze laatste werd in 2007 weer toegankelijk 
gemaakt door o.a. onze gids René Rutten. 
Op 27 november werd aan de Marialaan het monument “ De Wissel” onthuld ,waarbij wij als 
Vereniging van Natuurvrienden administratieve hulp hebben verleend. 
2009 overziend mag men concluderen dat  we “still going strong “  het jaar afsluiten. 
Ik wil allen, die ook dit jaar weer onze vereniging draaiende hebben gehouden,  ook namens 
mijn medebestuursleden, heel veel dank uitspreken voor hun inzet. 
Voor 2010 alle goeds toegewenst  met een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar. 
 
Oproep 
Tijdens de onthulling van de “Wissel” in de Marialaan zorgden Henk Steijvers en Thijs van 
Thoor voor de muzikale begeleiding. Bij de “Zösterse” leedjes die te gehore gebracht werden,  
was ook het alom bekende “ De Lommelekael “ met het verzoek aan het publiek om mee te 
zingen. Het viel me op, dat maar een klein gedeelte van het publiek  de tekst kende.   
Ik vroeg me op dat moment af, of  dit soort liedjes helemaal vergeten zijn. Dit soort kleine 
culturele  kleinoodjes dienen toch tot in lengte van dagen bewaard te blijven op een centrale 
plaats waar alles geregistreerd en geadministreerd kan worden. 
Wij, als vereniging van Natuurvrienden, willen het voortouw nemen om te komen tot zo´n 
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eigen plaats. De bedoeling is,dat wij u vragen eens op zolder of kast te kijken of u daar nog 
eventuele oudere voorwerpen bewaard. Wij vragen u of u deze vondsten eventueel  aan ons 
wilt overgeven of in bruikleen wilt geven , zodat wij ze kunnen kopiëren . 
Interessant voor ons zijn: teksten van liedjes , gedichten , foto´s van Susteren vanaf 1900  
(gaarne op achterkant vermelden waar en wie erop staat),  brieven , kranten- en 
tijdschriftenknipsels , grammofoonplaten , films , dia ´s enzovoorts. 
Wij hopen , dat wij zoveel materiaal verzamelen, dat wij naar een vaste ruimte moeten 
uitkijken.  Wanneer u enig materiaal heeft, gaarne een telefoontje naar Ad Feijen, Pastoor 
Tijssenstraat 1, 4491595 ; e-mail a.j.h.feijen@kpnplanet.nl. 
 Bij voorbaat dank voor Uw medewerking    
 
Jaorprogramma 2010  Veldeke  Krink  Ech 

 
datum Activiteit locatie 
Woonsdig 
13-01-2010 
19.11 oer 

Dialect in al zien sjoanheid 
In dit kader bezeuke weer de bóntje aovendj van de 
Aester Ech. (entree €5,-) 

Royal Theater, Ech 

Woonsdig 
24-02-2010 
20.00 oer 

Aangeklèdje jaorvergadering: 
Mit Vertèlselkeszenger Frits Klökske. 

Broen Café De Mert, 
Ech 

Woonsdig 
24-03-2010 
20.00 oer 

Zang- en Theatergroep SAS  
‘t Wónjer van ’t laeve. 
Mit Colla Bemelmans: Platbook 3 (Sjerneermemente). 

Broen Café De Mert, 
Ech 

Vriedig 
26-03-2010 
19.00 oer 

2e Declamatiewedstried Zöstere 
Kènjer drage gedichte väör.  
 

Zaal in Zöstere. 

Vriedig 
09-04-2010 
19.00 oer 

8e Declamatiewedstried Ech 
Kènjer drage gedichte väör.. 
 

Zaal in Pej. 

Woonsdig 
14-04-2010 
20.00 oer 

Vakwerkhoezer door Els Diederen 
Samewirkingsactiviteit 
Heemkundevereniging/Veldeke /Natuurhistorische ver. 

Broen Café De Mert, 
Ech 

Woonsdig 
19-05-2009 
19.00 oer 

Väördrachts-aovendj: 
- Prieswènnieërs declamatiewedstrieë 
- Deilnummers cursus laeze en sjrieve 
- Sjrieverskrink` 

Mit meziek van jeugfanfaar Pej 

Recreatiezaal 
Zorgcentrum De Eghte 

Zaoterdig 
26-06-2009 
09.30 oer 

Natuurwanjeling  Haeselaarsbroek 
Samewirkingsactiviteit   
Natuurhistorische Ver./Veldeke/Heemkundekring 

Vertrèk vanaf T-
splitsing op ‘t  ènj 
vanne Haeselaarsweg 

Woonsdig  
30-06-2010 
20.00 oer 

Óngerwerp m.b.t. ’t oetstepke 
 Streektaalbeleid aan beids kenj vanne Maas. 

        Door Rob Belemans.                                   

Broen Café De Mert, 
Ech 

02-07-2010 
9.30 oer 

Jaorliks oetstepke:  
 Óntvangs op ’t Provinciehoes 
 Concretisering van ‘t streektaalbeleid    

                (Door de streektaalfuctionarissen) 
Róndjleiïng door ‘t provinciehoes                
Róndjvaart mit lunch aan baord. 

Vertrèk vanaaf de Mert 

29-09-2010 
20.00 oer 

De tradities róndj de Echter Kirmes  
Door Peter Roufs. 
Mit orgelmeziek  
Samewirkingsactiviteit 
Veldeke/Heemkundevereniging/Natuurhistorische ver. 

Broen Café De Mert, 
Ech 

Woonsdig 
17-11-2010 
20.00 oer 

Toelichting op en bezeuk aan de tentoanstèlling róndj ’t 
thema: “Van Sint Maerte tót Driekäöninge” 
 

Gooj Kamer  
Museum van de Vrouw 

Zaoterdig 
18-12-2010 
19.00 oer 

Kersviering 
 

Broen Café De Mert, 
Ech 
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Activiteiten rondom 65 jaar bevrijding Susteren  
Cor Voorter 
 
Op zondag 17 januari 2010 is het 65 jaar geleden dat ook in Susteren eindelijk het juk van de 
bezetter kon worden afgeworpen. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan op Susterens 
grondgebied,  is door de Vereniging van Natuurvrienden een wandel- en fietsroute uitgezet 
door Susteren en omgeving, waarbij de route langs huizen, gebouwen en plekken zal voeren 
die zwaar geleden hebben onder het oorlogsgeweld. Middels een foto kan men zien hoe het 
gebouw erbij lag, meteen na de bevrijding en hoe het er heden ten dage bijligt. 
 
Natuurlijk zullen velen zich nog de situatie voor de geest kunnen halen, hoe verschrikkelijk de 
verwoesting is geweest. Anderen kennen alleen de fotootjes zoals die jaren zijn afgedrukt in 
boeken en bij artikelen over die verschrikkelijke tijd. Weer anderen weten alleen hoe de 
situatie nu is. Door deze twee te combineren is het gelukt een route samen te stellen die door 
Susteren en omgeving voert. Op de aangegeven punten kan men zich oriënteren op de situatie 
toe en nu. Op lessenaars staan afbeeldingen van toen en de wandelaar of fietser kan dan met 
eigen ogen kijken naar de stand van zaken anno nu.  
 
In september 2008 zijn de onderscheidingen en medailles die majoor John Evans, de bevrijder 
van Susteren heeft mogen ontvangen, overgedragen aan de gemeente Echt-Susteren. Majoor 
Evans heeft al jaren geleden besloten dat deze toekwamen aan de gemeenschap van Susteren. 
Door de fusie tussen Echt en Susteren zijn de onderscheidingen overgedragen aan de nieuwe 
gemeente en staan deze permanent tentoongesteld in de burgerhal van het gemeentehuis. 
 

 

Het inmiddels verdwenen station van Susteren direct na de oorlog   
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De Vereniging van Natuurvrienden vond 65-jaar bevrijding van Dieteren en Susteren een 
passende gelegenheid om de onderscheidingen, oorkonden en medailles te exposeren in 
Susteren. Na overleg met de ‘Majorclub’ en de gemeente Echt-Susteren zullen de 
onderscheidingstekens gedurende enkele weken geëxposeerd worden in ’t Stift in Susteren. 
 
Tot slot willen de Natuurvrienden de aandacht vestigen op het trieste lot van de twee Joodse 
families uit Susteren, de families Mimetz en Voss. De familie Mimetz was woonachtig aan de 
Markstraat en de familie Voss woonde in de Marialaan. In de directe nabijheid waar zij 
woonden zullen gedenktegels worden onthuld. De onthullingen en opening van de 
wandel/fietsroute en de expositie zullen geschieden door burgemeester Akkermans van de 
gemeente Echt-Susteren op vrijdag 15 januari 2010 om 15.30 uur. 
 
Programma 15 januari 2010: 
Bijeenkomst om 15.30 uur Basisschool In ’t Park, Reinoud van Gelderstraat te Susteren. 
Vervolgens onthulling gedenktegel Marialaan en aansluitend zal een deel van de wandel- en 
fietsroute naar de Markstraat worden afgelegd, waar de tweede gedenktegel zal worden 
onthuld. Van de Markstraat wordt richting ’t Stift gegaan waar de opening zal plaatsvinden 
van de expositie waarin de onderscheidingen en oorkonden van Majoor John Evans zijn 
opgenomen.  
Een boekwerkje met de beschrijving van de aan de majoor toegekende onderscheidingen zal 
eveneens te verkrijgen zijn. Ook zal er een routebeschrijving beschikbaar zijn om op eigen 
gelegenheid te wandelen en fietsen door Susteren en omgeving.  
 
Uiteraard zal via de lokale en regionale media eveneens aandacht worden gevraagd voor deze 
activiteiten en verdere informatie beschikbaar zijn! 
 
 

 
Muzikale omlijsting bij de onthulling van het monument ‘De Wissel’ 

Henk Steijvers en Thijs van Thoor  
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‘Levend’ spoorwegverleden Mariaveld  
Cor Voorter 
 
Een feestelijke gebeurtenis hadden de initiatiefnemers er van gemaakt. Zelfs de weergoden 
hadden zich moeten schikken naar de wensen van Evert Zits en Ed Pörteners. In een korte 
tijdspanne van enkele maanden wisten zij een blijvende herinnering te realiseren voor het 
spoorwegverleden dat onlosmakelijk is verbonden met de geschiedenis van Susteren.  
Het immens grote rangeerterrein met al zijn loodsen, kantoren en dienstgebouwen zijn 
inmiddels verdwenen en het enige relict uit die tijd is de oerlelijke tunnelbak die de 
verbinding vormt tussen de kernen Mariaveld en Heide. 
 
De voormalige woonhuizen aan de Marialaan en de Wilhelminalaan zijn ten prooi gevallen 
aan de sloophamer en daarvoor in de plaats zijn statige appartementencomplexen gekomen. 
Juist in die omgeving wilden Evert en Ed een gedenkteken plaatsen dat verwijst naar het rijke 
spoorwegverleden van Mariaveld, en feitelijk zijn ontstaan dankt aan de komst van het 
rangeerterrein. Symbolisch is gekozen voor een wissel, zoals die gebruikt werd, vaak onder 
barre weersomstandigheden. De onthulling zelf was weggelegd voor wethouder Pierre 
Wolters, die zich gesteund wist door twee spoorwegveteranen Sjanke van Denis en Cor 
Theunissen 
Bij de realisatie is dankbaar gebruikt gemaakt van de kennis en expertise van particulieren, 
bedrijven en instellingen, waaronder natuurlijk ook de Vereniging van Natuurvrienden. 
De muzikale omlijsting was een schot in de roos. Henk Steyvers en Thijs van Thoor namen 
het publiek mee terug in de tijd. Menigeen zal even de ogen hebben gesloten en 
‘weggedruimpd zeen’ op de melodie en de woorden van zanger Henk Steyvers. De rest van de 
geschiedenis kwam tot leven door het Jos Douven, die al vertellende het heden, verleden en 
toekomst wist samen te brengen via spoorweg, steenkool, koude in de winter en warmte van 
die gedolven steenkolen, dichtbij gerangeerd, op het emplacement van Susteren. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wethouder Wolters met twee gepensioneerde spoormannen  

Sjangke Denis en Cor Theunissen 
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Het ontstaan van Mariaveld (1) 
Evert Zits 
 
Het was in het jaar 1865 dat het aloude Suestra uit zijn eeuwenoude dommel ontwaakte door 
de komst van een wel bijzonder luidruchtig voortbrengsel van het stoomtijdperk; de 
stoomlocomotief. 

Op 21 november van genoemd jaar werd namelijk de spoorlijn Maastricht-Venlo in gebruik 
genomen, welke lijn ook het grondgebied van Susteren doorkruiste. Als enige plaats in het 
oude land van Swentibold kreeg Susteren een stationsgebouw1, dat reeds in 1864 gereed was 
gekomen. Niemand zal bij de feestelijke ingebruikname van deze spoorlijn vermoed hebben 
dat de Spoorwegen zo’n vijftig jaar later in Susteren geschiedenis zouden gaan schrijven. 
 

 
Het stationsgebouw van vóór de oorlog.  

Links het wachtlokaal voor de reizigers, dat bij koud weer werd verwarmd.  

 
 
‘Internationaal’ 
Met zowel de Duitse als de Belgische grens op slechts enkele kilometers afstand kreeg het 
station-Susteren al spoedig een wat internationaal karakter. Er werden veel goederen 
aangevoerd voor de Duitse Selfkant, terwijl ook geregeld veetreinen arriveerden met koeien 
uit Friesland. Deze werden in Susteren gelost en in grote groepen, midden door de dorpskern, 
naar Maaseik gedreven. Menige Susterense jongeling verdiende toen een aardige zakcent om 
als ‘cowboy’ te fungeren. 
Kort na de ingebruikname van het station was een grote laad- en losplaats aangelegd. Een 
lange keermuur is nu nog zichtbaar bij de spoorwegovergang aan de Stationsstraat. 
 
 
 
                                                 
1 In plaats van “station” werd vroeger ook gesproken van “halte”. Deze benaming komt ook voor op oude 
kaarten. 
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Aanleg rangeerterrein 
Susteren was in die tijd nog een klein dorp. Ondanks het feit dat het in 1276 stadsrechten 
ontving bleef het door de eeuwen heen een kleine woonkern, waarvan de begrenzing werd 
bepaald door grachten en wallen. 
In het aantal inwoners kwam dan ook in de loop der tijden weinig verandering. Tot 1910 bleef 
de groei  van Susteren in verhouding tot Limburg en het Rijk achter. In genoemd jaar bedroeg 
het aantal drieëntwintighonderd vijfenzestig. Hierna deed zich echter een bevolkingstoename 
voor die in de lange geschiedenis van Susteren zijn weerga niet kende. De toename tussen 
1920 en 1930 was enorm en lag ver boven het rijks- en provinciale gemiddelde. In 1930 telde 
Susteren al eenenveertighonderd drieëndertig inwoners. Dat het inwonertal van Susteren toen 
met zulke sprongen omhoog ging was een gevolg van de grote activiteiten die de 
Staatsspoorwegen, later aangeduid met Nederlandse Spoorwegen, gingen ontplooien, nabij de 
Susterense buurtschap Heide. In 1914 werd daar gestart met de aanleg van een enorm 
rangeerterrein, dat een belangrijke rol zou gaan vervullen in het transport van steenkolen, 
afkomstig van de Limburgse mijnen. 
In het begin van de vorige eeuw was de winning van steenkool sterk toegenomen doordat, 
naast de bestaande particuliere mijnen, ook een aantal staatsmijnen in productie kwamen. De 
Wilhelmina in Terwinselen (1906), de Emma in Treebeek (1914), de Hendrik in Brunssum 
(1918) en de Maurits in Geleen (1926). 
Het bestaande railnet in de mijnstreek kon het snel toenemende kolenvervoer niet meer 
verwerken. Een oplossing zocht men in de aanleg van een groot rangeerterrein buiten het 
eigenlijke mijnbouwgebied. Een geschikte locatie hiervoor vond men te Susteren, nabij de 
buurtschap Heide. 
De plannen voorzagen in de aanleg van een enorm emplacement met een oppervlakte van 
achtentwintig hectaren en een lengte van drie kilometer. Nadat de benodigde gronden waren 
aangekocht kon in 1914 met de omvangrijke werkzaamheden worden begonnen.  
 

 
“De Bagger” in de twintiger jaren toen de omgeving nog uit een grote kale vlakte bestond. 
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De benodigde grond voor de ophoging van het terrein en de aanleg van een rangeerheuvel 
verkreeg men door de uitbaggering van gronden in het Susterderbroek, waar een grote 
waterplas ontstond. Deze werd al spoedig in de volksmond ‘de Bagger’ genoemd. Begin 
dertiger jaren werd aan de oostzijde van de plas een zwembad aangelegd, dat de aanzet 
vormde voor het latere recreatieoord Hommelheide, dat thans zo fraai “Landgoed 
Hommelheide” heet. 
 

In ‘het Hoofdgebouw’ bevonden zich kantoor- en dienstruimten. 
De bovenbouw bevatte een groot waterreservoir om de stoomlocomotieven van water te voorzien.  

 

 
Nabij de tunnel bevond  zich Post T. 

Vanaf dit gebouw werd in oorlogstijd een vlag uitgestoken bij luchtalarm. 
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In het voorheen zo rustige Heide-gebied, plaatselijk bekend  als “Opkoei”  gonsde het weldra 
van bedrijvigheid. In recordtijd verrezen er imposante machineloodsen, werkplaatsen voor het 
onderhoud van locomotieven, seinhuizen, kantoor- en dienstgebouwen. Het meest 
spectaculaire project  vormde de aanleg van een tunnel onder het geplande rangeerterrein, die 
de nieuwe verbinding met de buurtschap Heide vormde.  
 
De geplande tunnel  met toeritten had een lengte van circa vierhonderd meter, waarvan 
honderd meter overdekt. 
 
Tunnelbouw 
De uitvoerder van de tunnelbouw heette Piet Duikers, afkomstig uit Leiden. Dat blijkt uit een 
brief die Wil Schulpen enige tijd geleden ontving van de heer Piet Smit uit Landsmeer, 
kleinzoon van genoemde Piet Duikers. 
De brief ging vergezeld van een exemplaar van het tijdschrift “Polytechnisch Weekblad” 
gedateerd 1 maart 1918, een jaar nadat de tunnel in gebruik was genomen. De kop van het 
hoofdartikel luidde “Onderdoorgang van gewapend beton onder het spoorwegemplacement in 
den Staatsspoorweg te Susteren”. 
 
 

 
De tunnel in aanbouw 

 
 
Het artikel geeft aan de hand van technische gegevens2  een globaal overzicht van het 
omvangrijke werk, waarvoor de bestaande spoorweg geruime tijd werd omgelegd. Bij de 
uitvoering ondervond men grote problemen bij het drooghouden van de diepe werkput 
tengevolge van het hoge grondwaterpeil. Dit veroorzaakte een belangrijke vertraging van de 
werkzaamheden. 
 

                                                 
2 O.a. wordt vermeld dat bij de bouw circa veertienhonderd ton Portland cement en circa vijfhonderd dertig ton 
Monnierstaal werd gebruikt.  
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De Heer van de tunnel 
De heer Piet Smit heeft bij zijn brief ook nog een interessant persoonlijk verhaal gevoegd. 
 

Herinneringen van mijn moeder aan Susteren 
Vanuit het weekblad van 1918 met de foto's van een al geruime tijd in uitvoering zijnde 
werken van de tunnel kon ik vaststellen dat mijn moeder ongeveer twaalf jaar moet zijn 
geweest toen zij in Susteren ging wonen omdat haar vader de uitvoerder was over de 
bouw van de tunnel. 
Over die periode heeft zij altijd verhalen verteld en was vijf en zeventig jaar later nog 
trots dat ze het dialect nog kon spreken en Limburgse liedjes kon zingen. 

Mijn grootvader Piet Duikers kwam uit Leiden en mijn grootmoeder Boukje Bakker 
kwam uit Oosterzee (Friesland). Hun families zijn zeker niet uit rijkdom eind 
negentiende eeuw naar Amsterdam getrokken. 
Mijn grootvader werd uitvoerder van bouwwerken en al zoekende ben ik nog gestuit op 
een octrooiaanvraag voor isolerende betonbalken. Verder is mij bekend dat hij destijds 
ook het hoogste gebouw aan de Zaan, de spoortunnel in de watergraafsmeer 
(Amsterdam oost) en het Tuschinski theater in Amsterdam als uitvoerder heeft 
gebouwd. Na Susteren gingen zij naar Lobith en werd het avontuurlijke leven nog wat 
verlengd. 

De familie woonde in Susteren in een houten huis (keet?) vlak bij het bouwwerk. Als 
familie uit Amsterdam per trein op bezoek kwam, passeerde zij eerst (zwaaiend) de 
bouwplaats voor zij in Susteren uitstapte. 

Mijn grootvader fotografeerde toen al. Regelmatig op zondag kwamen mensen uit 
Susteren, zondags gekleed, of “de heer van de Tunnel” zo werd hij genoemd, hun op de 
foto wilde zetten. Mijn moeder was in dialect "het meisje van de heer". 

Zij vonden vaak ‘s morgens geschoten wild bij hun huis van stropers en kregen 
producten van het land van de medewerkers. 

Mijn moeder ging, hoewel niet katholiek,  bij de nonnen op school3. Die nonnen droegen 
kappen met grote vleugels. Zij heeft het zeer goed naar haar zin gehad en deed met 
plezier mee met alle katholieke gebeurtenissen op school. Haar een jaar jongere broer 
op de jongensschool deed daar niet aan mee. Wachtende voor de kerk op zijn 
schoolmakkers werd hij door een kapelaan met kracht de kerk in gesleurd. Mijn 
grootvader heeft naar aanleiding hiervan met de pastoor4 gesproken en verlangd dat dit 
niet meer mocht gebeuren. De pastoor heeft toen in de kerk verteld dat er ook          
niet-katholieke mensen in Susteren moesten kunnen wonen en gerespecteerd worden. 
De pastoor zal ook wel zijn gezwicht voor een dreiging van mijn grootvader "anders laat 
ik maandagmorgen een trein met Amsterdamse bouwvakkers komen". 

Indrukwekkend was het verhaal van mijn moeder over een jongeman uit het klooster 
die verdronk zwemmend in een grindput5. Mijn grootvader werd gehaald om met 
andere mannen te duiken om de verdronken jongen te bergen. Over die doodse stilte 
van alle aanwezigen, de duikende mannen en het geluid van biddende kloosterlingen,  
sprak ze altijd heel emotioneel. 

                                                 
3 Meisjesschool in het zustersklooster 
4 Pastoor Louis Tijssen 
5 De Bagger 
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Enige jaren geleden ben ik met mijn vrouw met onze kampeerauto op de camping in 
Susteren verzeild geraakt. Uiteraard zijn wij fietsend door de tunnel gereden. Op de 
camping was een groot water. Na informatie bleek het de grindput te zijn waarover ik 
hierboven heb geschreven. 

Mijn moeder is nog eenmaal met mijn vader in de zestiger jaren in Susteren geweest. 
Tijdens een van hun vele vakanties op de bromfiets hadden zij technische hulp nodig en 
die kregen zij van een fietsen/brommerwinkel op een pleintje in Susteren. Mijn moeder 
vroeg waar die en die winkels waren gebleven. De Man zei “maar mevrouw dat is 
tientallen jaren geleden waar u het over heeft". 
Zij vertelde wie zij was waarop de man hun spontaan uitnodigde voor een 
muziekuitvoering die avond waar veel oude Susterenaren zouden zijn. 

Uit verlegenheid zijn ze daar niet op ingegaan. (jammer) 

               Piet Smit 
 

 
Tunnel rond 1930. Links het Hoofdgebouw. 

Werkgelegenheid 
De werkzaamheden voor de aanleg van het rangeerterrein verliepen voorspoedig en op 3 
september 1917 werd het in gebruik genomen. Het was een van de grootste rangeerterreinen 
van het land en bracht veel werkgelegenheid met zich mee. 
Behalve de reeds gememoreerde bevolkingsgroei viel er in die tijd ook een sterke 
verschuiving in de beroepsbevolking te constateren. Voordien werkten velen als 
seizoensarbeider in Duitsland, terwijl veel kleinere landbouwers als nevenbedrijf een 
detailhandel of ambachtsbedrijf uitoefenden. Er viel een grote achteruitgang van de agrarische 
beroepsbevolking waar te nemen. Veel Susterenaren vonden nu een nieuwe job  bij de 
Spoorwegen en de opkomende mijnindustrie. Door de Spoorwegen werd ook personeel vanuit 
heel Nederland naar Susteren overgeplaatst. De komst van vele “hollenjers”  veroorzaakte de 
nodige onrust in de orthodoxe Rooms-Katholieke gemeenschap. 
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Met name pastoor Louis Tijssen, een ware parochieherder, 
voorzag dreigende gevaren voor het zielenheil van de aan 
hem toevertrouwde kudde. Onder de nieuwkomers waren 
immers velen die niet ‘het ware geloof’ beleden, ja zelfs 
helemaal geen geloof er op nahielden! 
In een brief van 29 augustus 1917 maakte hij zijn grote 
zorgen kenbaar aan Laurentius Schrijnen, die bisschop van 
Roermond was. 

Monseigneur, 
Geeft met den meest verschuldigden eerbied te kennen 
de ondergeteekende, L. Tijssen, pastoor te Susteren:  
Maandag 3 september 1917 zal het grote rangeerterrein in gebruik genomen worden; 
dagelijks komen reeds nieuwe arbeiders, nieuwe gezinnen. Om nu op de voorbede van 
de Onbevlekte Moedermaagd Maria, de beschermster van het rectoraat, den zegen van 
Jezus Goddelijk Hart af te smeken over het spoorpersoneel, over de werkzaamheden, en 
bijzonder over de  geheele parochie tegen de komende gevaren zouden wij gaarne a.s 
Zondag 2 September expositio Sanctissimi  in Ostensorie6 houden in den voormiddag 
van zes tot twaalf uren. 
Wij hebben alle mannen en grootere jongens der geheele parochie opgeroepen om a.s. 
Zondag ter H. Tafel te naderen en geregeld en trouw adoratie te houden. Tevens zullen 
wij dien morgen met de R.K. Werkliedenvereniging en de andere mannencorporaties 
Gods zeegen afsmeeken -  bij H. Communie en bij aanbidding – over de pogingen van 
O.H. Vader den Paus voor de vrede. 
Eerbiedig vragen wij Uw Bisschoppelijk verlof om de vermelde expositio te mogen 
houden. 
Met de meeste hoogachting en den diepsten eerbied verblijve    van U, Monseigneur 
Den zeer nederigen Dienaar L. Tijssen  pastoor 

Wanneer men het levensverhaal kent van deze legendarische priester die van 1911 tot 1919 
pastoor van Susteren was, dan kan men de bewogenheid en bezorgdheid die uit deze brief 
spreken wel begrijpen. Tijssen was een man die zichzelf geheel wegcijferde en zich volledig 
inzette voor het geestelijk welzijn van zijn parochianen. Ook dient men zich te verplaatsen in 
het denk-  en leefpatroon van de mensen in die tijd om een beter begrip te krijgen voor de 
‘gevaren’, waarop de bezorgde pastoor in zijn schrijven doelt. 
Susteren was toen nog een kleine plaats, waar de tijd scheen stil te staan. De bewoners 
vormden een gesloten en vertrouwde, op de landbouw gerichte,  gemeenschap. Er was een 
sterk onderling hulpbetoon, dat met name tot uiting kwam bij geboorte, ziekte en 
sterfgevallen. In deze kleine, besloten wereld, waarover pastoor Tijssen als een echte ‘pater 
familias’ waakte, voltrokken zich toen in een kort tijdsbestek ingrijpende veranderingen. 
Er stond in die dagen heel wat te gebeuren in het oude Suestra! 

    (wordt vervolgd)        
Foto’s Peter Koolen 

Bronnen: 
De ijzeren Rijn; Vincent Freriks, uitgeverij Uquilair BV, 2003 
Mariaveld 1918-1978; Evert Zits, 1978 

  
                                                 
6 Uitstelling van het Allerheiligste 
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Zösterse kal van óngerwaeg 
Loek Storken 
 
’t Volgende verhäölke höb ich friedes op ’t wanjele geheuërd en doe kèns d’r den waal, net 
wie bie de gezèt en bie gemeinteraod, zoa òngevieër van op aan det ’t neet waor is of in elk 
geval neet gans klop. Mer doe wèts mer noait, en wo rouk is, is vuur (zègke de klatsjmeune). 
Ich zal ’t uch dus mer vertèlle, mer vertèl ’t waal neet wieër, det doon ich ouch neet! 
D’r woor ein vrouw mit d’n daeke nao Roame gewaes en wie det dao normaalgesjpraoke zoa 
geit : Ze hawwe häör häör cente gesjtaole. Dao kump dus neet ederein allein mer haer óm 
capucino te drènke, óm te baeje en óm de Paus te zeen en de bezienswaardigheden. 
 “Jao mer”, haw häöre minsj bie toeskoms gezag, “wie kan det den noe? Doe bewaars dich 
dien cente toch altied in diene beha ?” 
 “Jazeker”, haw zie toen weer gezag, “mer ich dach det dae ieërlikke bedoelinge haw!” 
(Tösje häökskes : Det dachte ze van Berlusconi trouwes ouch !)   
Dit is zoa óngevieër ’t versjtenjigste wat friedes oet die men kump. 
Eine vertèlde detter d’n aovend vanteveure bie kènnisse op bezeuk woor gewaes. Die woonde 
noe “op sjtandj” , in Zitterd, in zó’n sjieke “residence”, geweun appartemente, waal mit eine 
sjieke naam , mer daodoor flink duurder. Doe betaals flink, mer den höbse ouch get ! 
Hae sjtóng dao in de lif same mit ein get awwer vruike. Ein etaasj hoger sjtap ei knap jóngk 
vruike ouch de lif in en die haw ein parfumreukske óm zich haer hange óm “geer” taenge te 
zègke. Op zijn plat Zösters: Die sjtónk ein oer ónger de wèndj. 
Zie bekik ’t awwer vruike zoa bietje van baoven aaf en zaet : “ROMANCE, van Ralph 
Lauren, 160 euro per flesjke”. 
De volgende etaasj sjtap weer ein anger opgedirk vruike de lif in, en weer zó’ne reuk wose 
van ómvils. Ze bekik de anger vruikes mit eine coole, zwoele blik en zaet : “CHANEL no. 5, 
300 euro per flesjke”. 
Weer twieë verdepinge hoager mót ’t awwer vruike d’roet. Veurdet ze oetsjtap, bekik ze zich 
die twieë “sjtinkbómme” èns good, lieët eine geweldige sjeet en zaet triomfantelik : “BROEN 
BOANE  VAN HAK, 79 eurocent per pötje”. 
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Zoa hawwe ze ’t einen angere kieër ouch èns euver de kleijaasj biej ’t tennisse. Allewiele zeen 
d’r ei paar van die sjterre, Nadal en del Potro, die sjpele mit zó’n humpke zónger muujkes 
d’rin. Ein ”liefke” zouwe w’r vreuger gezag höbbe. Die tenniskleijer, det hèt trouwes noe neet 
mieë kleijer of kleiaasj, mer “outfit”.  
“Jao”, zaet eine, “det gaon ich mich ouch haole. Zó’n humpke wose de sjek ónger de erm 
zuus te dreuëge hange !”. 
W’r höbbe d’r ouch ei paar bieloupe, die rouke , en natuurlik ’t leefste in kefeekes wose neet 
rouke moogs. Ieësdaags zeen ze de sigaar. 
En g’r raojt ’t al, ze rouke sigare. Neet van die dikke, mer van die dun piemeldingskes. Die 
dikke kènne ze zich neet permittere, mer det zègke ze neet helop. 
Veur d’n “immitsj” doon ze zich óm die dun goodkoupe sigaerkes waal duur bendjes. 
 “Kènners” zègke den ónmiddellik : “Det is ein gooi sigaar, det ruukse drek !”  Die jónges 
höbbe zich óntiegelik good aangepas aan de moderne maatsjappie: ’t Geit allein nog mer óm 
den “immitsj” en de verpakking. 
 
Noe ich ’t euver die ruikers höb gehad en die zich weer gepaerskeuteld veule, mót ich dae van 
Deetere natuurlik ouch nog èns tösjepakke, anges veult dae zich verwaarloos. 
En det höbse mit die van Deetere al gaw. 
Daen hieër vertèlde detter, es hae neet getrouwd zou zeen,  nao zienen doad zien lichaam ter 
besjikking zou wille sjtèlle van de weitensjap. “Jao”, zaet Ton.”Det mósse zeker doon. Den 
kènne die teminste ouch nog èns lache !” Doe zuus, van dien vrunj mósse ’t höbbe ! 
W’r kómme ouch regelmaotig in Deetere-city en den loupe w’r dao langs de Kathedraal van 
Deetere. Op de trappe van die groate kirk zitte , wie det euveral in die waereldsjtaej zoa is, 
ummer baedelieërs. 
Eine van ós, goodgaefs wie dae is, goof zó’ne baedelieër èns, waarsjienlik in ein vlaag van 
versjtandjsverbiestering, zoa mer 15 euro. Hae haw zó’n mitlieje mit dae man. 
Wie w’r de volgende kieër dao langs kome, goof d’r dae man 10 euro, en ei paar waeke later 
bie d’n derde kieër nog mer 5 euro. 
 “Menieër”, zaet dae man opèns. “Moog ich uch èns get vraoge ? Noe mót g’r mich toch èns 
vertèlle. Ieës gaef g’r mich 15 euro, den 10 en noe nog mer 5 euro. Wie kan det den noe ?” 
 ”Jóng, det zal ich dich èns gaw vertèlle”, zaet ózze wanjelvrundj. “Miene kleinzoon is aan ’t 
sjtudere gesjlage en det kos mich ummer mieë cente”. 
 “Jao mer”, zaet dae baedelieër, “det dae jóng geit sjtudere, det is prachtig, en det mót dae 
ouch ech blieve doon, mer toch zeker waal neet op mien köste!” 
Geer zeet ’t alweer: Alles dreijt óm de cente. Toch guljdt ouch:  De rieke is neet gelökkiger  
es hae dae genóg haet! 
D’r wurdt zich ónger ’t wanjele, teminste zoa wie weer det doon, ouch waal “èns” “eine” 
gedrónke. Zoawaal det “èns” es det “eine” is den waal ein eufemisme. Weer doon det ónger ’t 
motto : 

DRÈNKE HALVEERT DIEN LAEVE 
MER DOE ZUUS WAAL DÖBBEL ZOA VÄÖL ! 

Weer mótte det trouwes van den dokter, minstens twieë liter per daag drènke, mer die anger 
daag haole w’r det gaar neet. 
W’r blieve nao de zin van ‘t “THUISFRONT” ouch waal èns get te lang plekke, mer ouch det 
is verklaorbaar. In Heppenieërt loze w’r in ein cafee : 

  DE KLANT IS KONING 
  KONINGEN HEBBEN TIJD 

En w’r wore per sjlot van raekening op bedevaart. 
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En ós bure van d’n angere kantj, die zègke :  
 GEWISS, DER BRAVE LEBT GESÜNDER 
 SCHÖNER ABER LEBT DER SÜNDER 

Noe trouwes in Houtem “de Sjreuër v.h.” toe is, höbbe w’r de “pitsj”-stop dao mótte verlègke 
nao cafee D’n Aezel, en ich heuër ’t uch al zègke : “Dao zult g´r uch waal drek op uch 
gemaak veule”. “Ja” zeker, danke ! 
Zoa zag ich ouch èns eine kieër : “W’r mótte sjtrak neet te laat trök zeen, want óm twieë oer 
mót ich bie de chemobox(wage) zeen”. “Den kiek toch mer oet”, zaet eine, “want allewiele 
pakke die alles mit !” 
 
W’r wore èns op den truukwaeg heives en Harie verlangde al nao zien eike, want det sjtuit 
ummer gereid es d’r truukkump. W’r hawwe ein paar pinte op en d’r koom wie gewènd gein 
versjtenjig woord oet. Noe hoof det ouch neet persee, det is dèks jus ‘t leuke. 
‘t Mót urges vreug in mei gewaes zeen, want op ei gegaeve moment (en oeteraard zeen alle 
momente ós gegaeve !) reep de koekkoek. 
Dao zaet eine : “Dao reup de Chinese nachtegaal” (want weer lètte natuurlik op alles, ouch op 
de natuur en de veugelkes). 
Ich zègk : “Waat , Chinese nachtegaal ? Dae geuf ’t hiej toch gaar neet”. 
“Jaowaal”, zaet dae : “Woróm reup dae anges de gansen tied : Kroepoek, kroepoek ?” 
Geer zeet waal : Wanjelentaere kumpse nog èns urges en doe kris euveral versjtandj van. 
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Uit het leven van deken Tijssen7(2) 
S. Tijssen, indertijd pastoor te Grathem 
Publicaties vanaf 1 november 1957 
 
Pastoor Susteren 1911 – 1919 
 
 
4 Deze keer zuilen we anderen eens aan het 
woord laten en wel de Eerw. Zusters van de 
H. Vincentius.  De lezers kennen ze wel: die 
zusters met de grote kappen ook wel 
vliegmachientjes genoemd, die al vanaf 1902 
in Susteren achter de kerk hun klooster 
hadden. Na 36 jaar weet de oude overste die 
tevens ziekenzuster was zich nog veel te 
herinneren, aangaande pastoor Tijssen en 
schrijft zij: „Dat hij vijanden had, was niet 
mogelijk! De grootste deugnieten zouden Z. 
Eerwaarde nog verdedigd hebben. 
Wat zijn geestelijk leven aangaat:  Hij was 
een en al gebed, en dat werkte aanstekelijk. 
Alles verwachtte hij van het gebed! Bijna, 
nooit zag men hem zonder zijn rozenkrans, 
Hij hield veel van Maria en vereerde haar 
vurig, maar boven alles was het H. Hart zijn 
toevlucht!  Alles werd gedaan en gevraagd en 
verkregen door Jezus Heilig Hart. Boven al 
zijn brieven prijkte in zijn mooi mannelijk geschrift: Bemind zij overal Hart van Jezus! 
Pastoor Tijssen had één enkele liefhebberij, zijn Kerk. Niets was daar te mooi voor, niets te 
duur. Wij zusters konden onze geliefde pastoor  niet gelukkiger maken dan iets nieuws te 
maken voor de kerk. 
Zijn deugden kan men samenvatten onder één vaandel: “De liefde”!  Ik heb veel mensen 
gekend maar in de liefde heeft niemand hem overtroffen. Als men kan overdrijven in liefde 
dan heeft pastoor Tijssen dat gedaan!  Mocht hij zich iets te verwijten hebben,  dan was het 
zijn overdreven liefde en goedheid. Een voorliefde had hij voor de armsten, de zieken, de 
grootste zondaars die hij altijd nog wist te verontschuldigen. 
Nooit mocht men in het bijzijn van pastoor Tijssen een woord uiten dat ook maar in het minst 
de Medemens aanrandde, of men kreeg een woord terug dat de conversatie afsloot. Al was de 
waarheid nog zo klaar, dan was bij ons zusters een blik van pastoor reeds voldoende om het 
zwijgen op te leggen, als het ging over fouten van anderen. En zijn liefde was echt 
bovennatuurlijk. Velen redden dat was zijn enig doel. 
Op een late avond was er ge vochten door dronken mannen. We hadden toen nog geen dokter 
in Susteren. Tot driemaal toe was ik bij de gekwetste geweest en had hem verbonden in 
afwachting van een geneesheer. Toen men mij weer kwam roepen weigerde ik door 
het raampje van de deur, maar ik had niet op de pastoor gerekend. Op mijn weigering hoorde 
ik de zware stem van de goede Herder, die uit de verte in het Frans riep:.”Is dat een zuster van 
liefde, die weigert”? Haast u, zuster, ik ga met U mee. 
                                                 
7 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 
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En we gingen. Op de heenreis sprak hij geen woord, maar toen het vierde verband gelegd was 
en de dokter eindelijk kwam, en alles geregeld was, bracht pastoor Tijssen mij weer naar huis, 
en toen sprak hij wel, en ook nog zó, dat ik die nachtelijke preek nooit vergeten heb. Toen heb 
ik de waarde van een ziel ten volle begrepen en ook waarom een priester er zich zoveel 
moeite voor getroost. Een andere zuster prijst evenzeer de grote godsvrucht tot het H. Hart 
van Jezus alsook de naastenliefde van pastoor Tijssen. 
Zelf mocht ze dat ondervinden op een heel andere manier als de Overste en ze schrijft: „Eens 
heb ik een domme streek uitgehaald. Er werd gebeld. Ik was nog een heel jonge zuster. Ik 
deed open en 'n arme vrouw kwam binnen om haar wekelijkse ondersteuning te vragen. Ik liet 
haar in de spreekkamer en wilde de overste waarschuwen, dat het vrouwtje er weer was. 
Meteen werd er weer gebeld en een deftige heer kwam binnen en vroeg of pastoor Tijssen in 
het klooster was. Eerst dacht ik, zou ik 't vrouwtje maar in het Groene Kruis laten en die 
mijnheer in de spreekkamer brengen, want ik kende hem niet. Toen dacht ik: „de armen gaan 
voor", en ik liet die Heer in 't Groene Kruis en ging de pastoor in de school waarschuwen. 
Zijn Eerwaarde kwam dadelijk mee. In het klooster zei ik: „Mijnheer Pastoor, die mijnheer is 
hier” en deed tegelijkertijd de deur open van het Groene Kruis. 
De pastoor riep toen heel gul: “Dag mijnheer Ruys de Beerenbronck”. Juist kwam de Overste 
en hoorde dit: “Maar zuster,” zei ze, “waarom hebt u die mijnheer niet in de spreekkamer 
gelaten?” en ik kreeg ‘n flinke uitbrander. De pastoor hoorde dat en kwam lachend met 
mijnheer Ruys voor de dag en zei: „Waarde Moeder niet boos zijn op de zuster; ze heeft goed 
gedaan; ze heeft in de arme vrouw haar Heer en Meester de voorkeur gegeven, zoals uw 
Heilige Stichters dat willen." Toen mijnheer Ruys vertrokken was kwam pastoor Tijssen mij 
even troosten en zei: „Trek je er maar niets van aan hoor en houd maar veel van de armen." 
De oude Overste schrijft verder: „Hij preekte meer dan goed, een klankvolle stem . . . . de 
eenvoudigheid zelf,  iedereen kon hem verstaan en altijd geen andere lessen, geen andere 
voorbeelden, dan die van Jezus zelf. Men dacht de lieve Heiland zelf te horen te midden van 
het volk. 
En wat pastoor Tijssen óók zo bemind maakte, dat was zijn blij en kinderlijk en vrolijk 
karakter, altijd zichzelf gelijk ... en zijn ongeëvenaarde vroomheid. 
 
 
  5  De oude Moeder Overste van Susteren schreef over het blij en vrolijk karakter van Pastoor 
Tijssen. Dit kwam wel het meest tot uiting op hoge feestdagen. Als dan de kerk mooi versierd 
was en een plechtige dienst gehouden werd, konden de mensen duidelijk zien, dat de pastoor 
blij was en echte goede zin had. Vele pastoors worden bij zulke gelegenheden gekweld door 
de vraag of alles wel goed in orde is en alles een goed verloop zal hebben en zijn dan meer 
gedrukt dan opgewekt. Het hoofd der school kan de pastoor dan nog wel eens fijntjes zeggen 
dat het wel zo mooi was als op Rolduc. Voor O.L. Heer was het beste nog niet goed genoeg. 
Een staaltje hiervan hoorden we pastoor Tijssen zelf vertellen. Naar zijn mening waren  
de hosties welke bij de Eerw. Zusters Urselinen in Echt gebakken werden beter dan die welke 
in Susteren gebruikt werden. Derhalve wou de pastoor ze ook van Echt betrekken daarvoor 
trekt hij er op uit. Bij het klooster vraagt hij de overste te spreken. Deze is in een gewichtig 
gesprek gewikkeld en kan hem niet direct te woord staan. Wachten, wat zo vervelend kan 
zijn, is voor de pastoor geen bezwaar. Hij verzoekt de portierster hem de weg te wijzen naar 
de kapel en hem daar te komen roepen als de overste hem kan ontvangen. 
In die kapel vindt hij de hoogste troef welke hem als overwinnaar uit de strijd zal doen 
komen.  Want als de overste pastoor Tijssen met zijn verzoek kan ontvangen en te woord 
staan, moet er gevochten werden. De zusters welke de hosties bakken zijn al overbelast en de 
overste meent daarom niet te mogen toegeven, hoe vurig de pastoor zijn heilige zaak ook 
verdedigt en hoe gaarne ze ook de parochie Susteren zou helpen. De strijd blijft lange tijd 
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aanhouden en onbeslist, totdat de pastoor zijn troef uit de kapel op tafel legt. Tussen de 
schilderingen van de kapel heeft hij het portret gezien van de Z.E. Heer Lamberechts, pastoor 
van Phildonk (bij Brussel), de stichter of herstichter van de Zusters Ursulinen. Pastoor Tijssen 
begint hierover te praten en vertelt dat deze pastoor op zijn reizen naar de verschillende 
kloosters vaak de gast en logé was in het ouderlijk huis zijner moeder te Grathem en dat twee 
half-zusters van zijn moeder Ursulinen waren geweest in Maeseyck. Als pastoor Lamberechts 
nog leefde zou deze zeker zeggen dat de zusters van Echt ook nog maar de hosties voor 
Susteren moesten bakken. Voor zulk een wens en bevel van hun stichter moest de overste 
zwichten en pastoor Tijssen aanvaardde weer blij de terugreis naar Susteren. 
Echt blij en in zijn schik was hij ook toen een familie uit Susteren hem geld gegeven had voor 
een nieuwe pyxis of ciborie. De pastoor liet er de heiligen van Susteren in graveren en toen 
het pronkstuk klaar was konden de parochianen er naar komen kijken en zelf ging hij er mee 
naar de zieken en ouden van dagen zij mochten het bewonderen en in handen nemen (voor de 
wijding) en dat was voor hen iets buitengewoons. De pastoor had er dubbel plezier van: blij 
met iets nieuws en moois voor zijn kerk –  blij ook omdat hij deze mensen weer een plezier 
had kunnen verschaffen. 
Een jongeman uit de buurt werd door pastoor Tijssen nog al eens gevraagd om per fiets een 
boodschap te gaan doen in Wessem. Bij zijn terugkomst kreeg hij dan een van die grote 
handen van de pastoor vol sigaren. Evenals op Rolduc heeft pastoor Tijssen in Susteren soms 
ziek gelegen van de jicht of reumatiek, hij was dan zo vol pijn dat men hem niet mocht 
aanraken. Met vier sterke mensen moesten ze hem dan in een laken optillen om  hem te 
verbedden. 
In 1913 bracht de Nederlandse Kardinaal van Rossum een bezoek aan 't vaderland. Het was 
bekend geworden dat de Kardinaal op een van die tochten ook door Susteren (Limburg op z'n 
smalst) zou komen. 
Pastoor Tijssen wist zijn parochianen warm te maken om Zijne Eminentie te huldigen. De 
vlaggen wapperden van de huizen en de straten waren versierd met de ornamenten van de 
processie. Tegen het protocol en het uitgestippelde plan in lieten de mensen van Susteren de 
auto niet doorrijden. De auto moest stoppen en de kardinaal moest een hooggestemde 
huldiging van ’n enthousiaste  pastoor aanhoren. Nadat hij zijn zegen gegeven had mocht 
Zijne Eminentie weer doorrijden. Datzelfde hadden ze in Susteren geflikt toen in die jaren 
Hare Majesteit de Koningin Wilhelmina een bezoek aan Limburg bracht. Bij die gelegenheid 
was het niet de pastoor maar de burgemeester die het woord voerde. 
Iemand huldigen bij een of ander ambtsjubilé deed pastoor Tijssen graag en daarbij danken en 
nogmaals danken voor alles wat de jubilaris voor de gemeenschap gedaan had en voor het 
goede voorbeeld wat hij gegeven had en om toch maar niets te vergeten werd de toespraak 
van te voren op papier gezet. Doch toen hij in 1914 zelf 25 jaar priester was, mocht er buiten 
de kerk niets gebeuren, geen hulde en geen cadeaux, en alleen dank aan God. Zelf zal hij 
ongetwijfeld de meest oprechte en allerhartelijkste dank aan O.L. Heer gebracht hebben doch 
met hem ook zeer velen die Gods weldaden door de handen van de jubilerende pastoor 
ontvangen hadden. 
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Susteren (2) 
Door Jos Coenen, 1922 
 
II  Andere heiligen er VIIe eeuw 
In het leven der heilige Gertrudis, korten tijd na de gebeurtenis door eenen priester van Nijvel 
opgesteld, lezen wij het volgende verhaal:  
"In den vasten van het jaar 696, kwam eene dame van adellijk geslacht, met name Adula, het munster 
van Nijvel bezoeken, om er eenige weken te verblijven. Zij was rijk aan goed en aan deugden, doch 
hoe christelijk ook hare gevoelens waren, toch wilde zij niet geloven aan de mirakelen welke de 
kloosterzusters van Nijvel aan hare stichteres toeschreven. Eens vroeg zij aan een der zusters wanneer 
dat jaar de sterfdag viel van Gertrudis? En deze antwoordde haar dat het op eenen Vrijdag was en wel 
de tweede week in den vasten8, doch dat dien dag om wille van het feest in het klooster niet gevast 
werd. "God beware mij, zei Adula, dien dag iets te nemen voor de vespers". "Indien de H. Gertrudis 
eenige macht heeft bij God, hernam de zuster, zoo zal ze u wel weten te dwingen den vasten te 
breken" en als de 17e Maart gekomen was, werd na de mis een groote maaltijd opgediend, waar 
vreemden  en kloosterlingen vleesch aten als op de hooge feestdagen van het jaar. De dame alleen at er 
niet van. Zij had bij haar een zoontje, dat ze teeder beminde. Onder den maaltijd kwam het kind aan 
zijne moeder vragen of het mocht gaan spelen. En als Adula hare toestemming gegeven had, liep de 
jongen links en rechts totdat hij plotseling in eenen put viel en verdronk. En als de zusters goed 
verzadigt en blij te moe van tafel opstonden, ging een van haar tot bij den put, en kwam meteen het 
klooster ingeloopen al roepende:  
Weet ge dat het zoontje der dame dood is? Het is in den put gevallen en verdronken. De zuster, die 
met Adula geredetwist had, verschrok in 't eerst, doch vertrouwde nog meer. Al biddende haalde zij 
het kind en liep er mee naar het bed der H. Gertrudis, dat in de abdij als eene relikwie bewaard werd. 
Onderweg kwam haar de moeder tegen die riep: "Wat doet gij zuster?" En deze antwoordde : "Wat ik 
doe, moet gij ook doen". "Quod ego facio et tu fac similiter". Zij legde den kleine op de bedstede neer, 
en, wonderzaak , het kind dat dood was, stond op onder de oogen van allen.  
's Anderendaags deed Adula de H. Mis opdragen ter eere der H. Maagd Gertrudis, en met al de zusters 
zat zij aan bij het morgenmaal, waar het jongetje ongedeerd de tafel diende en met eigen hand den 
beker bood aan ieder op hare beurt. De bedstede deed de dame met goud en edelgesteenten rijk 
versieren." Zoo lezen wij in het leven der H. Gertrudis en de schrijver voegt daarbij: "Zoo dit verhaal 
aan iemand ongeloofelijk mocht schijnen, zoo roep ik God tot getuige dat ik met eigen oogen gezien 
en van bevoegde getuigen gehoord heb wat ik schreef"9.  
De dame Adula die hier voor de eerste maal in de geschiedenis optreedt is volgens de Bollandisten, de 
H. Adela, dochter van Dagobrecht II, die negen jaar vroeger nog koning van Austrasië was.  
 
Toen deze nog een kind was had de broeder der H. Gertrudis, de hofmeijer Grimoald, een afschuwelijk 
schelmstuk tegen hem gepleegd. Om zijn eigen zoon op den troon der Merovingers te plaatsen had hij 
den jongen Dagobrecht heimelijk opgelicht, en in Ierland in een klooster gestoken, het gerucht 
verspreidende dat hij naar den hemel was 10. Zou het daarom niet zijn dat Adelu zoo lang ongeloovig 
bleef aan de heiligheid van Gertrudis? De poging van den heerschzuchtigen Grimoald kwam honderd 
jaren te vroeg; vader en zoon betaalden hunne misdaad met den dood, en later, in 673 werd 
Dagobrecht door de frankische grooten teruggeroepen in zijn land waar hij zes jaren wijselijk 
regeerde, totdat hij in 679 laaghartig vermoord werd11.  
De speelsche jongen die te Nijvel in den put viel kennen wij ook door het leven van zijnen zoon den 
H. Gregorius. Dit leven werd geschreven door zijn eigen leerling van Gregorius, den H. Ludgerus, 

                                                 
8 ) In 696 viel Sint Gertrudisfeest [17 Maart] op eenen Vrijdag, de Vde week van den vasten. Mogelijk heeft een 
kopiist 11 voor V geschreven, wat nog al meer gebeurt. 
9 Vita Stae Gertrudis in A.A.S.S. martii bd. II bl. 596. Over de geschiedkundige waarde dezer vita c.f. Balau; Les 
sources de l'histoire du pays de Liége. Brussel 1203 bl. 28.  
10 Kan. David. Vaderlandsche historie, hd. II. bl. 233 
11 L. van der Essen : Etude critique et Littéraire sur les vitae des Saints mérovingiens. Louvain, 1907. bl. 5 
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bisschop van Munster. Deze leert ons dat zijn held de zoon was van Alberic en Vastrada en van vaders 
kant de kleinzoon van Adula12.  
Adela's zoon Alberic huwde dus Vastrada die te Susteren begraven ligt en den 22en Juli als heilige 
vereerd wordt13.  
Zes en twintig jaren na de gebeurtenis van Nijvel vinden wij de H. Adela terug in het klooster van 
Palatiolum of Pfalzel, door haar gesticht in een oud romeinsch paleis, op den linkeroever der Moezel 
bij Trier.  
Het was een schoone dag, toen ik met een vriend eenige maanden voor den oorlog, den loop der 
Moezel volgde van Trier tot Pfalzel. Vanaf de Porta nigra te Trier tot aan het dorp, stroom-afwaarts, is 
ongeveer een uur gaans, maar wat herinneringen op dien korten weg. Een blik op de Oude 
Maximinusabdij, thans in kazerne veranderd, een kort bezoek aan de Paulinuskerk met hare vermaarde 
rococoschilderingen, en wij bevonden ons op de baan die over zestien honderd jaren de roomsche 
keizers volgden, als ze uit hunne noordsche residentiestad in rijken stoet naar hun buitenpaleis 
trokken. Nog stuwt de Moezel hare blauwe waters even statig door de breede vlakte voort, nog groeien 
de wijnranken op de zachte helling van den linkeroever, doch Pfalzel is de schaduw slechts van het 
oude Palatiolum, 't is nu een ellendig vervallen dorp, gelijkend aan eene oude bedelares, die hare 
uitgemergelde leden dekt met de ontkleurde lompen harer vroegere weelde. Langs de rivier staat nog 
de muur der kade in zware steunblokken gelijk de nigrapoort, met in die steenen diepe gaten. In tijden 
dat het ijzer raar was heeft men er de klammen uitgehaald die de blokken verbonden.  
Eene romeinsche godin, moeilijk kenbaar en toch nog statig in de fijne plooien van haar kleed, staat 
ingemetseld in den gevel van een werkmanshuis, en ginder voor ons, zegt men, ligt de oude abdij van 
Adela, of liever de kerk, het eenige dat nog van de vroegere gebouwen overblijft.  
Is dat eene kerk? Een tamelijk lang gebouw, van eene beuk in roodachtigen zandsteen. De rechter 
kruisvleugel dient tot smidse en in het schip zijn de muren zoo naakt dat er een blind paard geen 
kwaad in doen kan. Een paar oude grafsteenen in den muur gemetseld, dat is alles wat eene kerk 
verraadt; geene zoldering meer, geen vloer; aan de eiken balken hangen ladders en trapezen, langs den 
wand een portret van Wilhelm II en daaronder een plakkaat met de woorden: Pfalser turning club.  
Hier stond vóór den inval der Franken het zomerpaleis der roomsche Cesars, die dikwijls Trier 
bewoonden. De Merovingische koningen waren er ook bij tusschenpoozen gehuisvest, onder anderen 
Dagobrecht II, totdat zijne dochter Adela op het einde der VIIe eeuw er een klooster stichtte waarvan 
zij abdis werd. Hare zuster Irmina had hetzelfde gedaan in de keizerlijke schuren van Trier, vandaar de 
naam van Horrea of Oehren gegeven aan het stift, dat thans tot stedelijk hospitaal dient.  
Toen de H. Bonifacius drie jaren lang onder de heidensche Friezen gewerkt had, besloot de H. 
Willibrordus hem tot bisschop van Utrecht te wijden. Dat eere ambt viel niet in den smaak van den 
engelschen missionaris: "de bisschoppelijke wijding, zoo zeide hij, ben ik niet waardig, en heb ook 
den ouderdom van vijftig jaren niet, die door de wetten der kerk daartoe gevorderd wordt. Ten andere, 
de paus heeft mij belast de heidenen te bekeeren en ik mag dus mijne zending niet tot een enkel 
bisdom bepalen". Om zekerder te ontsnappen aan het gevaar dat dreigen bleef, vroeg hij aan den 
bisschop van Utrecht zijne vrijheidsbrieven of exeat, die hij dan ook verkreeg14. Zonder tijd te 
verliezen nam hij den weg der duitsche streken, waar het geloof nog niet was doorgedrongen, en in 
722 vinden wij hem te Palatiolum, gezeten aan de tafel der abdis Adela of Adula.  
Wie zou de lezing doen? Gregorius, de veertien- of vijftienjarige zoon van Alberic, had juist de school 
van 't hof verlaten, en vertoefde in het klooster zijner grootmoeder. Hij werd in de eetzaal geroepen en 
na den zegen van Bonifacius ontvangen te hebben, begon hij te lezen uit de Heilige Schrift: "Je leest 
goed, zei de missionaris, indien ge verstaat wat ge leest". "Ik versta het" was het antwoord. "Zeg mij 
dan hoe gij deze les begrepen hebt". En de knaap begon opnieuw den latijnschen tekst te lezen. "Neen, 
zoo meen ik het niet, zeide Bonifacius, ik vraag u de les uit te leggen in uwe eigen spraak, in de 
natuurlijke taal uwer ouders ... (secundum naturalem parentum tuorum loquelam)". "Dat kan ik niet", 

                                                 
12 Vita St. Gregorii A.A.S.S. Augusti bd. V, bl. 255. Venit ad aviam suam, it est ad matrem patris  sui Albrici, 
Adulam 
13 Fisen, Flores ecclesiae Leodiensis XXV Augustus en A.A.S.S. Julii, bd. V, bl. 180. De Bollandisten hebben 
over de H. Vastrada niet eene bladzijde kunnen vol krijgen, doch hare teraardebestelling te Susteren staat in de 
notae Orvalienses waarvan wij hier achter een uittreksel mededeelen. 
14 J. Kurth, Vie de St. Boniface, Paris 1902, bl. 24. 
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moest de kleine bekennen, en Bonifacius nam het woord. Hij ontvouwde de voorgelezene godsspraak 
met zooveel zalving en welsprekendheid dat allen er door getroffen werden.  
Gregorius had bewonderend toegeluisterd. "Grootmoeder, zeide hij, dezen priester wil ik als meester 
hebben, en van hem den uitleg leeren der H. Schrift. Laat mij hem volgen". De abdis weigerde, doch 
de jonge prins hield aan. "Zoo ge mij geen paard geeft, zeide hij, om met hem te vertrekken, zal ik te 
voet gaan." Hij kreeg paarden en knechten en nam afscheid van zijne grootmoeder, die hij niet meer 
zou wederzien15.  
Gregorius bleef de trouwe makker van den meester dien hij gekozen had, totdat hij abt werd der abdij, 
welke Willibrordus te Utrecht had gesticht. Als in 755 Bonifacius den palm der marteldood verworven 
had, werd aan Gregorius het bisdom Utrecht opgedragen, dat hij langen tijd bestuurde zonder de 
wijding te ontvangen.  
Den 25sten Augustus 776 stierf hij en werd in de kerk van Susteren bijgezet, waar zijne moeder 
rustte16. Een neef van Gregorius, zijns broeders zoon, de H. Alberic, volgde hem op als bestuurder van 
het bisdom Utrecht en kreeg als zoodanig eene gift van Karel den Groote in 786. Later werd hij 
bisschop gewijd en ook zijn lichaam werd te Susteren vereerd. Een schrijver der XVIe eeuw zegt, dat 
er in dien tijd alle dagen mirakelen plaats vonden op zijn graf en dat hij in zijn leven evenals zijn oom 
de Maaslandsche abdij dikwijls kwam bezoeken, getrokken door het leven zijner godvruchtige 
bewoners17.  
Was dit de eenige reden die de leden der Merovingische familie naar de boorden der Suëstra trok? 
Voorzeker niet. In het hollandsch bisdom ontbraken in dien tijd de Godgewijde huizen niet waar onder 
den uiterst strengen regel der Iersche en Engelsche monniken, bewonderenswaardige voorbeelden van 
versterving gegeven werden. En waarom zouden Gregorius en Alberic verlangd hebben te gaan rusten 
buiten hun eigen bisdom, St. Pietersberg en Aldeneyck voorbij varend, dan omdat een bijzondere band 
hen aan Susteren hechtte?  
Willibrordus, volgens den giftbrief van Pepijn, is tot aan zijn dood abt geweest van Suëstra; is daarin 
misschien de reden te zoeken der betrekkingen, die tusschen zijne opvolgers en de Maaslandsche abdij 
bleven voortbestaan? Wij denken van niet; immers  dat verklaart geenszins de begrafenis der H. 
Vastrada en evenmin die van haren zoon en van haren kleinzoon, dewijl na den dood van den H. 
Willibrordus, Susteren onafhankelijk werd van de Utrechtsche bisschoppen.  
Eene andere verklaring is dus noodig, doch daarover in 't volgend hoofdstuk18.  

                                                 
15 Het geheele verhaal is getrokken uit de Vita Sti Gregorii door den H. Ludgerus A.A.S.S. Augusti. hd. V. bl. 
241. .. Aan het vorstenhuis der Merovingers, zegt de heer G. Kurth, kleeft menige vlek van bloed en slijk. doch 
eene bladzijde gelijk die welke wij hier hebben neergeschreven doet er eene straal in schijnen der genade Gods". 
St. Boniface, bl. 25.  
16 In den commentarius der vita geeft P. Stilting eene kritische verhandeling over de begraafplaats van den H. 
Gregorius, bl. 253 
17 Molanus, Natales Sanctorum Belgii Leuven, 1595. bl. 262 
18 ) Ziehier duidelijkheidshalve de stamboom der merovingische familie waarover dit hoofdstuk handelt:  
   |------------Dagobert II--------------|  
 |-------------------------|---------------------------------------------------|  
         Irmina       Adela  
Oehren-Echternach     Nijvel   Palatiolum-Scripnasivm   
            | 
        Alberic  
      Nijvel, erft Vissersweert, huwt Vastrada  
       die te Susteren ligt begraven  
          |--------------------------------------------| 
      Gregorius    de vader van 
     Palatiolum, bestuurder van Utrecht,          | 
      te Susteren begraven.  Alberic   
              bisschop van Utrecht, 
              te Susteren begraven. 
 



26 
 

Het westwerk van de basiliek 
Wil Schulpen 
 
Het westwerk van de Amelbergakerk is dat gedeelte van de bouw dat gevormd wordt door de 
twee torens en de ruimte er tussenin. De plattegrond ervan heeft een ietwat zeldzame vorm, 
namelijk het wordt gevormd door twee vierkanten aan de buitenzijden (de torens) en een 
groter vierkant er tussen in, welke we het middengedeelte van het westwerk zullen noemen.  
Hierdoor zijn de zijbeuken van de kerk langer dan het middenschip en wordt aan de 
buitenzijde de symmetrie verstoort doordat het middenstuk verder naar achteren uitsteekt dan 
het overige van het westwerk. De plattegrond van het gebouw is aan de buitenkant goed te 
zien. 
Er blijken ten aanzien van het westwerk een tweetal misverstanden of meningsverschillen te 
bestaan.  Deze verschillen in inzicht zijn: 
- Heeft de basiliek nu twee torens gehad, zoals wij haar kennen, of heeft ze vroeger één 

zware toren in het midden gehad en twee kleinere zijtorentjes ? 
- Is het westwerk samen met de overige delen van de kerk gebouwd of is het een latere, 

twaalfde eeuwse, toevoeging aan een ouder gebouw? 
 

En toch twee torens! 
Na de Tweede Wereldoorlog meende de latere professor 
doctor J.J.M. Timmers, afkomstig uit Sittard, dat de kerk van 
Susteren oorspronkelijk een zware middentoren heeft gehad. 
Bij John van Cauteren vinden we de hiernaast afgebeelde 
reconstructietekening. Hij meent dat bovenop de vierkante 
onderbouw een achthoekige klokkentoren gebouwd was. De 
vierkanten middenbouw werd geflankeerd door twee lagere 
zijtorens, die gedekt waren door een zadeldak (het ‘gewone’ 
dak)19.  
De reden hiervoor was gelegen in de zienswijze van Timmers 
dat de kerk van Susteren een verkleinde en vereenvoudigde 
kopie was van de munsterkerk van Essen, evenals de kerk van 
Werden-Essen. De munsterkerk te Essen had inderdaad een 
achthoekige bouw bij de hoogste verdieping. De zijtorens zijn 
eveneens lager en hier achthoekig.  
 
Lambert von Fisenne, architect en kunsthistoricus, had in 
1880 of vroeger de kerk als gebouw geheel onderzocht. Een 
decennium later was hij de architect bij de grote restauratie 
van de jaren 1890-1892.  Deze heeft nooit enige twijfel geuit 
omtrent de twee torens. Zijn tekeningen , welke hij 
‘signeerde’ met L. von Fisenne Kunstdenkmale L’Art 
monumentale, 1880, geven ook steeds twee torens. Let wel 

dat de situatie toen geheel anders was: hoge noordertoren, lagere middentoren en nog lagere 
zuidertoren. Hij was dus niet alleen kunsthistoricus, zoals Timmers en van Cauteren, maar 
ook bouwkundig onderlegt. Hij verdient ons vertrouwen. 
 
 

 

                                                 
19 Drs. John van Cauteren, De kerk en kerkschat van het kapittel van St. Salvator te Susteren,1993, pag.11-13 

Reconstructietekening van het 
westwerk in de oorspronkelijke 11e 
eeuwse vorm 
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Er zijn uit het verleden geen tekeningen of beschrijvingen 
bekend, die ons iets over het westwerk van de munsterkerk 
van Susteren zeggen.  De eerste beschrijving is van Habets 
uit 1869, maar – naast zijn mening – geeft hij ook een 
belangwekkend feit voor deze discussie. Hij schrijft20: “De 
voorgevel prijkte oorspronkelijk met twee slanke zijtorens, 
waarvan de zuidertoren na ingestort te zijn geweest, in de 
vijftiende eeuw in mergel, op de helft zijner oorspronkelijke 
hoogte, werd hersteld. De noordertoren, in 1823 afgebroken, 
is vervangen door den tegenwoordige spits.” 

 
Jos Habets was dus van mening dat de kerk steeds 
twee slanke zijtorens heeft gekend. 
Voorts is men geneigd om te lezen dat de 
noordertoren in 1823 afgebroken is en dat 
daarvoor in de plaats een spits is gekomen. De 
formulering is onzin, maar met behulp van de 
foto kunnen we reconstrueren wat hij bedoeld 
heeft. Namelijk de hoogste verdieping onder de 
werkelijke spits is opgetrokken uit baksteen. 
Onder de venstertjes loopt een richel en hieronder 
zien we dat het muurwerk nog opgetrokken is uit 
maaskeien en breuksteen. Dit laatste is dus 
gehandhaafd gebleven. Afgebroken is dus de 
hoogste verdieping.  

Dit is zo belangrijk omdat dit toont dat de noordertoren dus hoger moet zijn geweest als de 
toenmalige oudbouw.  Er is dus ook vóór 1823 een ‘hoge’ noordertoren geweest!! 
Een andere invalshoek bij het bekijken van deze oude foto is dat de foto toont dat vóór de 
restauratie het oude muurwerk van de noordertoren  wel twee meter hogerop gaat dan het 
muurwerk van de middentoren. Ook deze invalshoek maakt aannemelijk dat de noordertoren 
steeds hoger is geweest dan de middentoren. 
 
Er is nog een ander argument, wellicht een derde dus. Echter mogelijk dat onderstaand ook 
voor Fisenne de basis was voor zijn visie dat de kerk steeds twee zijtorens heeft gehad en dan 
is het geen nieuw argument. Maar de formulering ervan kan geen kwaad. Het betreft de 
fundamenten ofwel de opgaande  muren. Beide liggen in elkaars verlengde zodat het hierbij 
niets uitmaakt.  
Men kan constateren dat bij de Romaanse bouw muren steeds dikker worden naar gelang ze 
hoger opgaan21.  We hebben een drietal hoogtes bij de muren, namelijk de lage muren, zoals 
die van de zijbeuken die zowat 65 à 70 cm, de middelmatige muren die de hoogte van 
middenschip e.d. bepalen, welke 80 à 90 cm en de muren van de torens die 120 à 130 cm dik 
zijn. Diktes natuurlijk in de buurt van de begane grond, want bij hogerop gaan konden de 
muren dus smaller worden, hetgeen men ook in het westwerk op diverse plaatsen kan zien. 
De redenering die nu gevolgd wordt is dat wanneer de zijtorens nauwelijks of niet veel 
hogerop gingen als de muren van het middenschip de dikte ervan circa negentig, hooguit 

                                                 
20 Jos Habets, Bijdragen tot de geschiedenis van de voormalige stad Susteren en van de adellijke vrouwenabdij 
Sint-Salvator aldaar, in PSHAL Tome 6, 1869., pag. 490 
21 Formeel wordt bedoeld met hoger opgaan meer moet dragen. We willen het verhaal niet al te ingewikkeld 
maken. 
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honderd centimeter zouden zijn. Gingen ze wel beduidend hogerop, dan zouden de muren 
aanzienlijk dikker moeten zijn. 
In de praktijk zijn de diktes van de fundamenten of muren van de zijtorens alle acht circa 
honderd twintig tot honderd dertig centimeter. Van de middentoren zijn er ook drie van deze 
dikte, wat komt omdat het twee of zoals u wil alle drie gezamenlijke muren zijn, alleen de 
vierde, een muur vervangen door een boog is negentig centimeter. 
Aangezien we er van uit gaan dat de bouwers niet onnodig dikke muren neerzetten, kunnen 
we ook hieruit lezen dat de kerk van Susteren oorspronkelijk twee torens gekend heeft en nu 
nog heeft. 
 
Voorgaande argumenten leiden tot de slotsom dat prof. Dr. Timmers en in zijn kielzog drs. 
Van Cauteren een onjuiste weergave geven van het westwerk van de Amelbergakerk. Het is 
nagenoeg onomstotelijk zeker dat de kerk al sinds haar bouw twee zijtorens heeft gehad. 
 
Elfde eeuws westwerk. 
Vaak lezen we dat het westwerk hoogromaans, twaalfde eeuws, is, terwijl het overige van de 
basiliek vroeg-romaans, elfde eeuws, wordt genoemd.22  Jos Coenen meende begin twintigste 
eeuw dat het westwerk later dan de kerk gebouwd is. Hij fundeerde zijn mening op de 
versieringen in de kleine boogjes, welke hij niet voor de tweede helft van de twaalfde eeuw 
kende.23  Of men een dergelijke conclusie nog mag trekken na de restauratie van 1890/92, 
welk het front toch wel gewijzigd heeft, is twijfelachtig. 
 
Allereerst zijn er de bevindingen van von Fisenne gedaan als architect en bouwhistoricus.  
Indien er later een westwerk aan de kerk aangebouwd was, had von Fisenne zeker naden 
aangetroffen aan het einde van de oorspronkelijke zijbeuk.  Hij meldt hier niets over. 
Integendeel! Deze schrijft dat de kerk van Susteren in één bouwcampagne is gemaakt, dus dat 
alle delen van de kerk uit eenzelfde periode dateren. De kerk zal wel een bouwperiode van 
enkele decennia gekend hebben, doch de datering van het westwerk in  de tweede helft van de 
twaalfde eeuw valt hier buiten. 
 

Een gedeelte van de zuidelijke buitenmuur van 
het middenstuk van het westwerk behoort met het 
hierin staande venstertje tot het elfde eeuwse 
muurwerk welk nu nog te zien is. Als dit deel van 
het westwerk elfde eeuws is, is de rest ook 
oorspronkelijk uit die tijd! 
De raam verlichte het middenstuk van het 
westwerk. De raam aan de noordzijde is 
verdwenen, maar zal er ook zeker geweest zijn. 
 

 
Ook wanneer men naar het centrale deel kijkt – de vier grote bogen – dan wordt het duidelijk 
dat het westwerk deel uitmaakte van de oorspronkelijke opzet van de elfde eeuwse architect. 
Het idee bestaat dat momenteel wel algemeen aanvaard is dat het westwerk tegelijkertijd met 
de rest van de kerk gebouwd is, maar het leek mij toch goed om er nog eens op te wijzen, 
want onjuiste zienswijzen zijn vaak een lang leven beschoren. 
 
                                                 
22 Drs. W. Sangers o.s.c. en A.H. Simons, de kerk van Susteren, Karolingische familieabdij, adellijk 
vrouwenstift, parochie, in Gulden reeks van Limburgse monumenten nr. 10, 1958. 
23 Jos Coenen, de drie munsters in de Maasgouw- Susteren, in PSHAL 1922 
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Het Juffrouwenkoor en het westkoor. 
Zoek je de betekenis van ‘koor’ op dan vind je meestal dat het de ruimte is wat wij het 
priesterkoor noemen. Ook de ruimte voor het zangkoor werd met de naam aangeduid.  
Wij kennen het begrip verder in zijkoor, de twee ruimten naast het priesterkoor in het 
verlengde van de zijbeuken, waarin zich de toegangen tot de crypten bevinden.  
In het evangelieboek  treffen we het begrip ‘jonkvrouwenkoor24’ aan. 
De abdis moest twee eden uitspreken één op het priesterkoor en één op het jonkvrouwenkoor, 
welke we onder de benamingen van nonnenkoor en jufferenkoor terugvonden bij 
verschillende schrijvers. 
In artikel elf van de gewijzigde statuten uit 1579 vinden we dat iedere kanonikes haar 
verplichte dagelijkse getijden op het ’Jofrenchor’ met zingen en andere gebeden moet 
opluisteren.  We zien dus dat het jufferenkoor een ruimte is binnen de kerk alwaar  
stiftsdames tijdens de getijden zijn. Daar hebben ook ongetwijfeld de koorstoelen voor de 
dames gestaan, alwaar ze ook zaten en knielden tijdens de eucharistievieringen. 
 
Er is geen beschrijving die ons duidelijk maakt waar het jufferenkoor gelegen was. Het is in 
ieder geval niet het priesterkoor, aangezien de abdis op beide koren een eed moest zweren. 
Een beetje gezond verstand leidt – lijkt mij – tot de visie dat we het jufferenkoor bij grote 
voorkeur moeten zoeken in de viering. 
Tot mijn grote verbazing moet ik constateren dat iedereen vanaf Habets het  jufferenkoor lijkt 
te identificeren met ons koor of doxaal. Zelfs von Fisenne sprekend over het nonnenkoor 
maakt duidelijk dat hij hiermee het doxaal bedoeld.  
Bij van Cauteren vinden we: Het middenstuk van de westbouw bevatte op de begane grond 
een westkoor bevatte, dat van buiten niet toegankelijk was. Boven dit westkoor bevond zich 
een tweede, naar de kerk geopend koor dat via een in 1892 teruggevonden deur rechtstreeks 
vanuit het stift toegankelijk was. 
Als de mededeling ‘rechtstreeks van het stift naar het ‘doxaal’ juist is dan kan de vondst 
slechts in een gebied van ca drie meter ten oosten van de noordertoren in de muur van het 
middenstuk zijn aangetroffen. Zoals we hierboven  (zie foto muurwerk met raam) al 
aangaven, moeten we hier ook iets aantreffen, géén deur, maar wel een raam. Symmetrie is 
hersteld én er is licht in het middenstuk! 
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen we zelfs stellen dat er helemaal 
geen koor of zolder boven het westkoor is de kerk was voor het midden van de zeventiende 
eeuw. Het is namelijk bekend dat men in 1680 een zolder voor het nieuwe orgel liet maken 
door een plaatselijke timmerman. Van dit eind zeventiende eeuws orgel zijn nog vele 
elementen aanwezig in het huidige orgel met zijn orgelkast uit ca. 1830. Het is duidelijk dat 
de timmerman de orgelzolder gemaakt heeft, waar men hem twee eeuwen later hoger maakte. 
Dit maakt andermaal duidelijk dat het jufferenkoor nooit een ‘zolder’ in het middenstuk van 
de westbouw kan zijn geweest. 
We kunnen dit middenstuk ook wel westkoor noemen. Hier stond namelijk een van de altaren 
in de kerk. Deze ruimte was dus tot 1680 ook geheel open tot aan de zoldering, zoals ook de 
rest van de kerk. In de buitenmuur was ook geen deur; die kwam er pas in 1820. Het werd 
wellicht verlicht door drie vensters, namelijk één in de westelijk, één in de zuidelijke en één 
in de noordelijke muur. Deze ruimte is dus goed te vergelijken met de absis aan de oostzijde, 
alleen de absis is rond, beter gezegd een halve cirkel en het westkoor is een nagenoeg 
vierkant. 
 

                                                 
24 Up der Jonckfrauwen Koher boven. 
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Het Stenen Kruis en zijn Boodschap (1) 
Pater W. Peters 25 
 
Achter op het kerkhof te Susteren staat een groot stenen kruis met een boodschap. De 
boodschap is kort, slechts drie woorden in het Latijn, n.l. “Clavis Sepulchri Christus “. Dat 
betekent ‘Christus is de sleutel tot het graf .’ 
Deze woorden staan gekapt in de console van het kruis. In de voet staat het jaartal 1784 en de 
initialen van de steenkapper, F.D. 
F.D. was misschien wel een goed vakman maar zeker geen geschoolde beeldhouwer, gezien 
de mislukte Christusfiguur op het kruis. De armen en benen zijn die van een kleuter en niet 
van een volwassen man. 
Er is iets met dit kruis. Het kan maar niet tot rust komen, Zijn tegenwoordige standplaats 
achter op het kerkhof is al minstens zijn derde, en pas van recente datum, want vroeger lagen 
daar de grachten en wallen. Enkele jaren geleden stond dit kruis nog zij aan zij met het 
vervallen grafmonument van Joannes Petrus Waeben († 1912 Bonn). Het stond dus vlakbij de 
ingang van de sacristie. Daar heeft het minstens zeventig en misschien wel honderd zeventig 
jaar gestaan. Maar ook dit was niet zijn oorspronkelijke plaats, al weet niemand meer waar dat 
dan wel was. Slechts een ding is zeker, zijn oorspronkelijke plaats was niet op het kerkhof, 
maar ergens anders in Susteren. Zijn eerste verhuizing naar het kerkhof maakte dit kruis rond 
1795 op last van de Franse bezetters. 
Afgezien van zijn ouderdom, nu bijna twee honderd jaar, is maar weinig over dit kruis 
bekend, niet eens wie het heeft laten plaatsen of waar dat in eerste instantie gebeurde. Alleen 
voor het “waarom” van dit kruis is een antwoord te vinden in de oude sterfregisters van de 
parochie. 
Daaruit blijkt dat er in 1777 , dus nu precies twee honderd jaar geleden, drie en twintig 
mensen gestorven zijn, o.a. twee armen en een lamme. Van deze drie en twintig waren er vijf 
uit Dieteren, want de toenmalige parochiegrenzen vielen samen met de tegenwoordige 
gemeente grenzen. Tot deze drie en twintig behoorden negen kinderen van één dag tot zeven 
jaar en veertien ouderen. 
 
Dit aantal gestorvenen van drie en twintig mag men als jaarlijks gemiddelde uit die tijd besoh-
ul,,en, want in de jaren 1773 tot en met 1777 waren er in die vijf jaar honderd en tien 
gestorven, of een  gemiddelde van precies twee en twintig. 
Maar in 1778 stierven er in de eerste drie (winter-)maanden al acht en dertig en het gehele jaar 
vier en zestig, namelijk acht en twintig kinderen en zes en dertig ouderen van zeven tot 
negentig jaar. Het valt op dat bijna alle kinderen en praktisch alleen maar kinderen in de 
eerste drie maanden stierven, 
Zeven en twintig van de acht en dertig onder de elf jaar, en toen de kinderen op waren, 
begonnen de jonge lui en de volwassenen pas goed te sterven. 
 
Onder de volwassenen waren o.a. de eerwaarde heer Jan Martinus Meuffels, vicarius curatus, 
zoveel als eerste kapelaan, tevens rector van het altaar van de H. Gregorius, in de leeftijd van 
zeventig jaar. Ook nog de Vrouwe Maria Theresia Bentinck in de leeftijd van zes en zeventig 
jaar, die op twaalf dagen na, het stift gedurende drie en dertig jaar als abdis had bestuurd. In 
het jaar 1779 zijn er dan weer zo’n negen en twintig sterfgevallen. In 1780 sterven er acht en 
vijftig en wel zeven in januari , vier en twintig in februari, vijftien in maart en vier in april, dat 
zijn er vijftig gedurende de winter en de vroege lente. 
 
                                                 
25 Dit artikel is ooit in het parochieblaadje van de Amelbergaparochie gepubliceerd. Ik meen zo rond het jaar 
1980. Ik trof het origineel aan in het archief van de parochie. 
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Maar het jaar 1781 mag men wel het derde rampjaar van Susteren in de achttiende eeuw 
noemen, want in dat jaar stierven er honderd en  zeven personen. In Augustus alleen stierven 
er vijf en vijftig en in September nog eens een en twintig. Op sommige dagen waren het er 
vier of vijf. Dit waren dé dagen waar op de ouden vertelden, dat er zoveel mensen stierven, 
dat men de doodsklokken niet 
meer luidde, om de levenden de laatste hoop niet te ontnemen. Op 1 september stierf tot 
overmaat van ramp ook nog de ‘Chyrugyn’ Joannes Peters, gehuwd met de weduwe 
Lambermon, Regina Backhaus. 
Het jaar 1781 was niet bepaald rampzalig begonnen, want in de eerste zes maanden waren er 
maar zestien gestorven, waarvan de laatste Frans Royen, man van Helene Bohnen, die op 28 
Juni in de Maas was verdronken. Maar op 4 Juli begint het al en die maand stierven er zes. Op 
20 oktober als de epidemie voorbij schijnt te zijn, schrijft pastoor –  deken Stephanus 
Henricus Gripekoven, dat bijna allen die sinds 4 Juli zijn gestorven aan de dysenterie zijn 
omgekomen. Ook is uit die tijd nog bekend dat de burgers handel dreven met de buitenlui via 
afstandsbediening. Als een burger een vat graan of iets anders van een boer kocht, werd dit 
aan de deur gezet, waarna die weer op slot ging en werd het geld of ruilartikel door een luikje 
in een raam naar binnen geschoven. De boeren hadden zich terug getrokken op hun erf en 
vermeden zoveel mogelijk contact met de burgers. Op afgelegen hoeven had de epidemie dan 
ook niet veel kans door te dringen. 
 
In 1782 waren er twee en twintig sterfgevallen en in het laatste jaar voor de oprichting van het 
kruis nog eens dertig. Als we nu de getallen van de laatste 6 jaar samentellen komen we tot 
een totaal van drie honderd en tien of bijna twee en vijftig per jaar, ruim het dubbele van een 
normaal jaar. Van deze drie honderd en tien waren honderd twee en twintig minderjarig en 
honderd acht en tachtig meerderjarig. Men bedenke daarbij dat de parochie toen misschien 
nog geen 1600 inwoners telde26. 
 
Uit de boodschap van dit kruis ' Christus is de sleutel tot het graf ' kan men nu wel 
concluderen dat men dit kruis heeft opgericht als een teken van hoop en troost voor de 
nabestaanden. Misschien ook als een gebed om in de toekomst van dergelijke epidemie 
verschoond te blijven. Dat gebed is dan toch maar gedeeltelijk verhoord. Want al sterven er 
van 1784 tot en met 1787 zo’n acht en twintig per jaar, in 1788 sterven er negen en veertig en 
in 1789 zelfs een en zestig en in 1790 nog eens een en vijftig. Alweer een gemiddelde van 
bijna vier en vijftig. In 1795 was het weer raak n.l. een en zestig overlijdensakten voor dat 
jaar. 
 
Als de Fransen dan in 1793 Susteren binnen marcheerden, vonden ze een uitgebluste stadje 
met een mooie voorgevel, getuige de mooie panden op de oude markt, die de tand des tijds, de 
oorlog en de vernieuwingswoede hebben overleefd. Getuige ook het mooie raadhuis in 
Maaslandse renaissance met leien dak compleet met dakruiter en een dubbele stenen trap met 
handgesmede reling en balton, dat in de oorlog het loodje heeft gelegd. Ook de twee poorten 
de wallen en de grachten waren nog intact, zij het in deplorabele staat. 
Voor de rest was armoe troef. De landbouw was uitgehold, door gebrek aan jonge krachten en 
meststoffen. De traditionele bron van inkomsten, de lakenindustrie was grotendeels ter ziele 
door de buitenlandse concurrentie en de opkomende goedkopere katoen. De enige industrie 
die er voor in de plaats was gekomen bestond uit brouwerijen  en stokerijen, plus misschien 
wat klei-industrie (handpannen en veldbrandstenen). 
                                                 
26 WS: Bevolking Susteren 1799, Heemklank 2004 nummer 1. Hierin treffen we een bevolkingslijst uit het jaar 
1799 waarop in 253 families 620 volwassenen en 345 kinderen vermeld staan. In hoeverre de lijst correct is, is 
moeilijk te bepalen. Wellicht dat we de bevolking ‘rond duizend’ mogen stellen. 
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De parochiekerk in het verlengde van de huidige pastorie was ingestort. Ook de tegen-
woordige kerk toonde ouderdoms gebreken. Het roemrijke en soms roemruchte stift had zijn 
tijd al eeuwen overleefd. De opheffing door de Franse Furie togen alles wat aan het feodale 
tijdperk herinnerde, kan men alleen maar als een daad van barmhartigheid beschouwen. Een 
soort economisch sociale en politieke euthanasie, waardoor men het Stift de eer bewees om 
met vlag en wimpel in top, ten onder te gaan. Gesneuveld in een strijd voor een verloren zaak, 
tegen een overmachtige vijand, de verlichte vernieuwing en het morgenrood van de moderne 
tijd. De laatste sporen van de middeleeuwen werden rigoureus en vaak met pijn voor de 
betrokkenen opgeruimd. Alleen de oude kerk en het altijd jonge kruis overleefden deze 
omwenteling. 
 
Wie het kruis heeft laten oprichten is niet bekend, maar vermoedelijk is dat gedaan door 
de parochianen zelf onder de energieke leiding van hun pastoor-deken Stephanus Henricus 
Gripekoven. Deze stierf, kort voor zijn bouwvallige kerk, ondanks zijn strijd voor haar 
behoud, indonderde op 14 december 1787, nadat hij twee en veertig jaar pastoor van Susteren 
en negentien jaar deken was geweest. Zijn kleine witte grafzerk staat ingemetseld, in de linker 
kruisbeuk van de Amelberga kerk. 
Mocht men misschien op zoek zijn naar nieuwe straatnamen voor het Munsterveld, het veId 
dat vroeger aan het munster of de kerk van Susteren toebehoorde, dan zou men enkele namen 
van mannen of vrouwen uit de zeventiende of achttiende eeuw kunnen nemen, die zich in 
zware tijden voor het welzijn van de mensen hebben ingezet. Pastoor Gripekoven was zeker 
een trouw en zorgzaam herder. 
 
De epidemieën van het laatste kwart van de achttiende eeuw veroorzaakten grote 
veranderingen in de opbouw van de bevolking. Gedurende de laatste eeuw was het aantal 
inwoners vrijwel verdubbeld. Families als Arnold, Diethers,  Laross of Ross, Rijckelen, van 
der Straaten en andere die minstens honderd of honderd vijftig jaar,in Susteren hadden 
gewoond, verdwijnen geheel en al. Andere zoals Berlo, Bommen, Dencken, Dereyck, Frisang, 
Schallay,  de Zaar etc., die pas in de achttiende eeuw in Susteren verschijnen, verdwijnen 
eveneens. Families, die we nu nog als oeroude families beschouwen, weten echter stand te 
houden zoals van de Bergh, Bohnen, v.d. Haeg, Meuffels, Neutgens, Peters, Schulpen, 
Pesgens (d.w.z. weideman), van Thoor, Vos, Weijzen en vele anderen. 
De epidemie van 1781 heerste ook in de omliggende dorpen, zoals Born, Buchten, Holtum en 
het stadje Nieuwstadt. Percentsgewijs vielen er hier echter minder slachtoffers. Voor deze 
mildere vorm zijn drie redenen aan te geven: 
 
a.  De epidemie begon pas eind Augustus, toen de ergste zomerhitte voorbij was en duurde tot 

eind september; 
b.  Met uitzondering van Nieuwstadt, woonden de mensen niet zo dicht op mekaar en waren 

er ook niet zoveel zodat ze mekaar beter konden vermijden; 
c.  Waarschijnlijk had de ervaring in Susteren opgedaan hen wel iets geleerd hoe men de 

besmetting kon vermijden, door de zieken en de gezonden zoveel mogelijk te isoleren.  
 
In Holtum heerste ze van 26 augustus tot en met 30 september. In die periode stierven er 
vijftien en in het hele jaar vijf en twintig. 
De pastoor van Nieuwstadt schreef op 24 september dat er de dysenterie geheerst had vanaf 
eind augustus. Ze heerste er vanaf 24 augustus tot 23 september. In die tijd waren elf personen 
bezweken en in het hele jaar maar twee en twintig. Dat was toch nog ruim het dubbele van 
een normaal jaar. 
 

http://verlengde.van.de/
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