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Weurdje van de redaksie 
 
 
De bóntje stjórm is oetgeraos,  het gezich aafgesjmink en de doeve weer trök op de 
doevesjlaag. Tied om veuroet te kieke en ós te verheuge op het veurjaor det d’r 
aankump. Sommige luuj verlange euver het veurjaor haer eigelik al nao de zomer, 
mer die mótte nog mer get gedöldj höbbe. Alles op zienen tied.  
 
Het blif ós verbaze det ummer mieë gassjrievers ein biedrage levere aan d’n 
Heemklank. Of het noe geit óm de natuur, de historie, of ós dialek, het wurt bie wieze 
van sjpraeke “gevraete”. Eigelik is det ‘t sjónste kómplemènt det geer de redaksie 
kènt gaeve! 
Es geer det blif doon, den höbbe weer ein klein bietje de henj vrie veur nog get anger 
dènger te kènne doon.  
 
Veur noe weer väöl laesplezeer! 
 
De redaksie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabobank Clubkas Campagne 
Net als voorgaande jaren heeft de Vereniging van Natuurvrienden Susteren zich 
ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne 2017. Leden van de Rabobank 
Westelijke Mijnstreek krijgen medio april/mei een bericht met een unieke 
persoonlijke code om te stemmen in de periode van 10 t/m 23 mei a.s.! Door uw 
stem uit te brengen op de Vereniging van Natuurvrienden Susteren maakt u het 
mogelijk dat onze vereniging ook dit jaar weer voor een sponsorbijdrage in het kader 
van de Rabobank Clubkascampagne in aanmerking komt! Laat uw stem niet 
verloren gaan door te stemmen tussen 10 en 23 mei a.s.!  Alvast bedankt voor 
uw stem en steun! 
   

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 



4 
 

 
Van de vereniging 

BUSREIS: ALDEN BIESEN EN PROJECT GRENSMAAS 
 
Donderdag 18 mei 9.00 uur vertrek Raadhuisplein. 

 

 
 
 

 

10.00 uur ontvangst Alden Biesen.  
 
Rondleiding tot 12.00 uur. 

 

Een indrukwekkend kasteel met een prachtige tuin naar Frans model en een Engels 
park met eeuwenoude bomen. Daar rond strekt zich een gevarieerd Haspengouws 
landschap uit. Alden Biesen was tot het eind van de achttiende eeuw het belangrijkste 
kasteel van de Duitse (Teutoonse) Ridderorde in het Maas- en Rijngebied. Deze 
edele ridder-broeders waren collega’s van de Tempeliers en de Hospitaalridders van 
Malta. “Duitse” ridderorde klinkt vreemd, maar u mag niet vergeten dat het 
prinsbisdom Luik, waartoe de huidige provincie Limburg hoorde, in de 
middeleeuwen een deel was van het Duitse Rijk. Ingewikkeld? De gidsen van Alden 
Biesen kunnen u het fijne ervan vertellen. 

Lunch inclusief een drankje. 
13.30 uur vertrek Alden Biesen 
14.30 Bezoek project Grensmaas; ontvangst in kerkje Schipperskerk. 

Presentatie project Grensmaas: compilatie van filmpjes, foto’s en tekst die een beeld 
geeft van de drie hoofddoelstellingen van het project Grensmaas: 
hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en grindwinning. Discussie. 
Afsluiting met koffie en vlaai. 

Bezoekje aan uitkijkpunt Trierveld/Koeweide. Het uitkijkpunt ligt op loopafstand en 
biedt een mooi panorama van de werkzaamheden, de haven, de grindverdeling, het 
transport en de rivierverruiming. 

Ter afsluiting met de bus naar de hoogwaterbrug in Visserweert. Daar wordt volop 
gewerkt aan de nevengeul en is de rivierverruiming al klaar.  
Retour Susteren ca. 17.30 

De kosten van deelname bedragen € 35 p.p.  Inschrijven kan tot 10 mei a.s. door het 
bedrag over te maken op rekeningnummer NL13RABO0150204612 onder 
vermelding van “busreis 18 mei”.  

VAN DE VERENIGING 
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‘BOETSEERWERK VAN EVERT ZITS’ ALS BOEK EN DVD  
 Cor Voorter 

In januari 2016 mochten we met gepaste trots de première beleven van de film 
‘Boetseerwerk van Evert Zits’ van de cineast Ton Vranken. De kunstwerken van 
Evert Zits  werden op unieke wijze in beeld gebracht en door de filmbeelden enkel 
te ondersteunen met muziek liet Ton Vranken  een prachtig document ontstaan van 
het oeuvre van Evert. Voortvloeiend uit de vele positieve reacties op deze prachtige 
documentaire is een boek verschenen met dezelfde titel.  

 
 
We brengen het boek en de dvd nogmaals graag onder uw aandacht. Het is 
niet alleen een prachtig kunstboek en een bijzonder filmdocument, maar 
daarnaast ook uitermate geschikt als cadeau voor verjaardagen, jubilea, etc..  
Meer nog: u geeft een uniek cadeau!  De prijs voor het boek bedraagt € 20,00 
en voor de dvd € 10,00. Het boek en de dvd zijn te verkrijgen bij: ’t 
Heerenhuys, Marktstraat 13 te Susteren, geopend van woensdag t/m zaterdag 
van 10.00 – 17.00 uur. 
Bij ’t Heerenhuys staat een prachtig kunstwerk van Koning Swentibold, de 
Graasboerin en uiteraard de kènjer! 
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WIE HELPT? 
Cor Voorter  

Onze eigen huisfotograaf Jan Valentijn kwam bijgaande foto tegen en die heeft onze 
nieuwsgierigheid gewekt. Wie van de lezers kan helpen? De foto is gemaakt tijdens 
een carnavalsoptocht in 1959. De groep is waarschijnlijk afkomstig uit Susteren en 
wie staan er allemaal op de foto?  Graag jullie reactie naar: 
NatuurvriendenSusteren@gmail.com 
 
 
 
 
  

mailto:NatuurvriendenSusteren@gmail.com


7 
 

KUNSTVERFRAAIING CENTRUM SUSTEREN 

Cor Voorter 
Met een korte, officiële handeling door wethouder Peter Pustjens werden 
zondag 12 maart jl. zes (tijdelijke) kunstwerken aan het Willibrordplein in 
Susteren  onthuld. De kunstwerken van de hand van zes lokale kunstenaars 
(Jopie Bronneberg, Jos van der Venne, Bianca Maassen, Thijs Heijnen, Karin 
Janssen en Huib Heijnen) dienen ter verfraaiing van het centrum dat volop in 
beweging is. Aangezien het enige tijd zal duren eer het gebied weer een 
volledig fraai aanzien zal hebben, had de Kunstgroep Swentibold aangeboden 
het gebied in de tussenliggende periode op kunstzinnige wijze te verfraaien. 
De gemeente Echt-Susteren heeft graag medewerking verleend aan het 
initiatief van de hand van Sjeng Custers, Wil Schulpen en de Kunstgroep 
Swentibold Susteren. De constructie is zodanig ontworpen dat in de toekomst 
ook op andere locaties op soortgelijke wijze kunstobjecten geplaatst kunnen 
worden.  
 
 

 
 
  

Wethouder Peter Pustjens tijdens de onthullingsceremonie 
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 ‘De Mek’ verschafte veel werkgelegenheid in Susteren 
Evert Zits 

In het voorjaar van 1956 in de vorige eeuw kreeg de werkgelegenheid in Susteren 
een nieuwe impuls. 
Het bekende concern Macintosh besloot tot vestiging van een confectieatelier in de 
Susterense woonwijk Mariaveld. Het was het vijfde confectieatelier van dit concern, 
dat zijn oorsprong vond in de voormalige ateliers, die gefinancierd werden door het 
Fonds van Sociale Instellingen van de Staatsmijnen. De directie werd gevoerd door 
de in bedrijfskringen bekende J.P. Beijer. 
In een later stadium is de heer Beijer op commerciële basis voor zichzelf gaan 
werken en hij werd directeur van Macintosh. 

Harmoniezaal werd atelier 
In de pers werd uitvoerig bericht over de komst van de nieuwe werkgelegenheid in 
Susteren. Zo kon men o.a. in dagblad ‘De Limburger’ lezen: 

Waar eerst de plaatselijke harmonie St. Cecilia zich bekwaamde in de edele 
kunst van het musiceren en waar eerst roffels en klaroenstoten van de 
drumband weerklonken zullen eerstdaags confectiemachines en 
stoompersen hun eigen muziek gaan produceren. Het atelier is namelijk 
gevestigd in de in 1953 nieuw gebouwde harmoniezaal van de heer Paul 
Peters aan de Feurthstraat. De zaal wordt geheel verbouwd en voor de 
toevoer van licht worden grote stalen ramen aangebracht. Meer dan 
honderdvijftig TL-buizen zorgen voor een goede kunstverlichting. 
In de ruime zaal worden ondergebracht de snij-, naai- en afwerkafdeling. Het 
ligt in de bedoeling een honderdtal moderne confectiemachines en tien 
stoompersen te plaatsen. Een oliestookinrichting zorgt voor de centrale 
verwarming en het opwekken van stoom. Verder heeft men de beschikking 
over een comfortabele kantine, terwijl een radio-installatie zal zorgen voor de 
juiste dosis arbeidsvitamines. De directie garandeert prima sociale 
voorzieningen voor het personeel.  

Geestelijk welzijn 
De leiding van het Susterense confectieatelier zorgde ook voor het geestelijk 
welzijn van haar medewerkers. Dat blijkt uit het feit dat bij gelegenheid van de 
ingebruikname van het atelier (1956) in de Amelbergakerk ’s morgens door deken 
J. Deckers een H. Mis werd opgedragen in aanwezigheid van directie en 
personeel. Na een gezamenlijk ontbijt vond de inzegening van het atelier plaats. 
Het personeel werd ook in de gelegenheid gesteld om elke eerste vrijdag van de 
maand een H. Mis bij te wonen.  

Voorspoedige start 
Men ging voortvarend te werk en spoedig kon het confectieatelier in gebruik worden 
gesteld. Een zestigtal meisjes uit Susteren en omgeving ging aan de slag bij ‘de Mek’ 
zoals het bedrijf in de volksmond spoedig ging heten. 
In het Susterense atelier werden aanvankelijk colberts geproduceerd. Als 
bedrijfsleider was de heer Rudolf Wilmink aangesteld, maar wegens ziekte moest hij 
al spoedig zijn werk neerleggen. Hij werd opgevolgd door Harrie van Hees. Deze 

KRONIEK 
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bekleedde een functie bij het hoofdkwartier van Macintosh in Stein, waar de directie, 
administratie, productieplanning, in- en verkoop waren ondergebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Harrie van Hees, 93 jaar oud,  
thans woonachtig in Kapittelhof 
 
 

Harrie van Hees, afkomstig van Arcen-Velden en vanaf 1960 woonachtig in 
Susteren, kreeg de opdracht het bedrijf te organiseren en de productie uit te breiden. 
Aan die opdracht werd voortvarend gevolg gegeven want reeds in 1961 moest 
nieuwbouw worden gerealiseerd. In afwachting hiervan werd voorlopig een gedeelte 
van het atelier ondergebracht  in het patronaat bij de kerk van Mariaveld.  
In de beginperiode werden colberts gefabriceerd. De dagproductie was inmiddels 
toegenomen tot tweehonderdvijftig exemplaren.  
Kwaliteitsbeheersing ging een grote rol spelen. Aan de opleiding van de 
medewerkers werd veel zorg besteed. Het atelier was nu flink uit zijn jasje (colbertje)  
gegroeid en leverde volledige kostuums, die van grote kwaliteit waren en konden 
wedijveren op het hoogste niveau. Afnemers waren o.a. C&A en V&D. 

Sterke groei 
In 1961 werd Harrie van Hees als bedrijfsleider opgevolgd door Michel de Lepper. 
Deze kwam in een gespreid bedje terecht. Zijn voorganger bleef de 
kwaliteitsbeheersing voor zijn rekening nemen. Daarnaast begeleidde hij ook de 
loonconfectie in lageloonlanden in Oost-Europa (Hongarije, Roemenië, 
Tsjechoslowakije). 

Het bedrijf bleef een sterke groei doormaken. Het personeelsbestand was opgelopen 
tot tweehonderd. In 1969 vond een belangrijke uitbreiding plaats toen aan de 
Reinoud van Gelderstraat een grote nieuwe bedrijfshal werd gebouwd. In deze 
nieuwbouw werd ook ruimte gecreëerd voor de scholing van jonge werknemers. 

Neergang 
Maar in de loop van de zeventiger jaren begon de kledingindustrie in Nederland 
langzamerhand af te nemen. De oorzaak hiervan was de concurrentie in de 
lageloonlanden als China en India. Dit had ook gevolgen voor het confectiebedrijf 
Macintosh in Stein. 
In 1978 stelde het bestuur een reorganisatieplan op dat onder andere inhield dat 
enkele verliesgevende ateliers, waaronder ook Susteren, tot sluiting moesten 
overgaan. 
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Dit kwam hard aan in de Susterense gemeenschap. ‘De Mek’ was een begrip 
geworden en gold als een gewaardeerd en vertrouwd bedrijf, dat vele jaren werk had 
verschaft aan met name veel jonge mensen in Susteren en omgeving. 
De productie nam geleidelijk af en in 1980 volgde de definitieve sluiting van het 
Susterense confectieatelier. 
Achteraf zijn er nog plannen geweest om de grote bedrijfshal aan de Reinoud van 
Gelderstraat te verbouwen tot een complex van twintig appartementen. Maar dit plan 
is niet doorgegaan. Het heeft nog een paar jaar geduurd voordat het gebouw werd 
gesloopt. 
In die tijd raakte het totaal in verval en verkeerde het in een desolate toestand. Deze 
laatste troosteloze herinnering aan  ‘de Mek’ ging pas in 1986 tegen de vlakte. Op 
de vrijgekomen grond aan de Reinoud van Gelderstraat werd later een complex 
seniorenwoningen gebouwd. 
 
Met dank aan Harrie van Hees en 
Jean Dewaide voor verleende medewerking  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijfshal aan de Reinoud van Gelderstraat 
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Foto’s zijn gemaakt in 1961 
Heer op foto bedrijfsleider Harrie van Hees 
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Janse Bagge Band en ‘de Mek’ 
Evert Zits 

Bie ’t sjrieve van ’t artikel euver ’t vreuger Zösters confectieatelier van Macintosh 
veel mich in det oze ónvolpreze Janse Bagge Band dao indertied ein leedje euver 
haet gemaak. 
Effe gebeld mit Henk Steijvers, de frontman van de J.J.B., en in tied van niks kreeg 
ich d’n teks van ’t leedje. 
 
 
DE MEK 

Doe wirks oppe Volvo, of oppe Mek 
Bès bliej detse werk höbs 
Mer ’t maak dich ram gek 
Altied ’t zelfde 
Dao sjtómpse vanaaf 
Mer is ’t den weekend 
Ein sjtök in de kraag 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘s Maondigs half zeve, leefs nog get later 
Rammelt de wèkker mer doe höbs eine kater! 
Mit ouge vol pupsje, kikse de kamer róndj 
Doe veuls dich belabberd zoa krank wie eine hóndj. 
 
Tót aan de woonsdig dènkse:’Ich drènk noajts mieë beer’ 
Mer is ’t den vriedig, den zupse alweer 
Want al det bandjwerk ligk dich zjwaor oppe maag 
Mer is ’t weer weekend, alweer ein sjtök in de kraag. 
 
 
Henk Steijvers goof nog de volgende toelichting: 

Toen ‘Sollicitere’ in de toptieën koom, moos d’r uiteraard sjnel eine nuje 
singel achteraan kómme. 
Es Janse Bagge Band  höbbe w’r hieël dèks gebroek gemaak van 
besjtaonde nummers die hun hitpotentie al beweze hauwe in de jaorte 
zestig. Oze ‘Sollicitere’ beveurbeeld woor gemaak op de meziek van de hit 
van The Spencer Davis group Gimme some lovin’ oet 1968. De meziek van 
‘De Mek’ woor geënt op Land of thousand dances van Wilson Picket, ouch 
eine hit oet de jaore zestig. 

VOLKSCULTUUR 
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Toen ’t nummer oetkoom en al get oppe radio gedreijd woor, wórt ich door 
emes van ‘the Staff’ van Volvo, bie Thei Peters in de café d’rop 
aangesjpraoke detse bie Volvo Born neet zoa bliej wore mit de teks. 
Al det bandjwerk, dao sjtómpse vanaaf vónje ze toch get denigrerend veur 
de kwaliteit die ze in Bor in die Volvo’s duujde. 
Höb toch nog hieël gezèllig get pilskes kènne drènke mit dae Zösterdenieër 
daen aovend. 
       Henk 

 
 
Wie ze doe bie ‘de Mek’ op ’t leedje gereageerd höbbe, weit ich neet. In eder geval 
zeen de maedjes oppe foto’s d’r neet ‘aafgesjtómp’ oet! En det sjtök in de kraag zal 
waal oppe jónges sjlaon die bie de Volvo en ‘de Mek’ wirkde. Och, zoa’n leedje 
móste mit ein körrelke zaut numme! 
Eine Mek-veteraan vertèlde mich waal det de maedjes op maondigmörge get sjlech 
op gang kome en extra aangeduujd (geactiveerd)  mooste waere. Ze hauwe toch waal 
geleje in ’t wiekend. Dao wórt in daen tied door jóng luuj gedans bie ’t laeve. In de 
mörgepauze woor op maondig in de kantine de koffie neet aan te drage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauze in de kantine 
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Waopesjildj van Zöstere 
Annie Schreuders-Derks 

De luuj van Zöstere gaon went hun det oetkump gaer door veur sjtadbewoners. Det 
is neet gans verkieërd want ’t middelieëuwse Suëstra kreeg al sjtadsrechte in 1276.   
De grachte die al ieëuwelang óm Zöstere loge, brachte ein sjtandjversjil tösje de luuj 
van bènne en van boete de walle. 
Boere mit vieë en anger volk van boete de sjtadsmoere wórte aafgedaon es 
Graasboere. De luuj bènne de vesting ginge door veur “baetere” Börgers. 
‘t Sjpruk natuurlik vanzelf det nao ’t dempe van de grachte en wie de walle ouch 
neet mieë wore jedere Zösterenieër zich tot de baetere sjtand: “De Börgers” ging 
raekene.  
Wie eine naam veur de vastelaovesvereiniging gekaoze moos waere, loog de naam: 
“de Graasbörgers’ den ouch veur de handj. 
Mer gezeen de vastelaovend ein fieës van ’t volk is, neume de “volkse luuj” van 
Zöstere zich in ’t viefde sezoen den ouch sumpelweg “Graasboere en 
Graasboerinnekes”.  
In ‘t midde van ‘t waopensjildj van de Graasboere zeen weer de “graasboer” es 
verperseuënliking van ‘t volk, graas meiend mit de zieësel. 
Dae Graasboer sjtuit noe es statussymbool van Zöstere hie op de maert, dao haet 
Evert Zits veur gezörg. 
Wiejer zeen weer op ‘t sjildj nog twieë veugelkes. Eint fladdert baove de sjörskar, ’t 
angert zit in ’t graas. ’t Zeen ein saort mösje die zich ophawte op de Hei. Dit mót 
geer veural neet verwissele mit de Rölmösje, det zeen gans angere bieësjkes! Dees 
veugelkes van de Hei waere hie “Heikaatsje”geneump. Zie verwieze daohaer det de 
Hei waal degelik ein deil van Zöstere is. 
Róndj de graasboer zoeme twieë menkesbieje, darre. Vreuger woonde in Baakhaove 

versjeije keuterboere die bieje hele. 
Die bieje op ’t waope vertèlle ós van 
de bènjing mit Baakhaove. 
Lènks en rechs van ’t waope sjtaon 
twieë geitebuk. Zie vertèlle ós det 
Detere ouch bie Zöstere heuërt. Ein 
jaor veur de oprichting van de 
Graasbörgers wórt in Detere de 
vastelaovesvereiniging opgerich mit 
de naam: “de Lollige Buk”. 
Zoa kan men op ’t waope zeen det de 
gemeinte Zöstere in 1947 besjtóng 
oet versjillende kerne: De Hei, 
Baakhaove en Detere. 
Óm ‘t compleet te make hilt de nar 
alles mit ein (knip)uigske in de gate. 
  

VOLKSCULTUUR 
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Democratie is prachtig, mer ’t wirk dèks veur geine maeter 
Loek Storken 

“Ik moet de wijken van het volk in, 
en mijn oor te luisteren leggen: 
zo hoor ik nog eens wat. 
Wat wil het volk? 
Niet veel goeds, dat is zeker”. 

Gerard Reve wis ’t al, en dae is al lang doad. Toch renne weer en ouch Europa nog 
ummer achter die democratie aan. Nog ummer meine w’r, det es w’r jederein laote 
sjtömme, det ’t waal good kump. En edes kieër wurt weer beweze, en neet allein hie 
bie ós, det det lang neet ummer zoa is. 
Doe mós urges op ein plek emes höbbe zitte, dae dao ’t gesjikste veur is, en neet 
emes dae de meiste sjtömme haet. En d’r sjtömme noe einmaol ummer weer mieë 
luuj die d’r gein versjtandj van höbbe, es luuj die d’r waal versjtandj van höbbe. 
In ós “democratisch” lendje zeen w’r langsamerhandj zoa wied, det jederein alles 
mót kènne waere, ouch al haet d’r urges de b.. of gein kl... versjtandj van. Sorry veur 
de ietwat “volkse” oetdrökking, mer zoa kènse in dit verbandj toch ’t bèste zègke 
wasse bedoels: gein klitse dus. 
Weer moge in ós lendje euver vanalles en veur allerlei luuj sjtömme, mer geer zeet 
d’r waarsjienlik zelf ouch al achter, det es verkezinge get zouwe verangere, det die 
den al lang verbaoje zouwe zeen. 
Zoa höbbe w’r ein tiedje trök nog “democraties” mótte sjtömme veur ’t watersjap op 
einen hieëlen houp luuj, die veur ’t grótste deil gein ènkel versjtandj van water hóbbe, 
behalve van hun eige water. Esse dao noe èns geweun get luuj veur aansjtèlde, die 
mit gooi resultate en punte waterboew gesjtudeerd höbbe, en get anger, veural 
betroewbaar  deskundige óm die te controlere. En den geufse die ouch de 
verantwoording dao-euver, zoadet die ter veranwoording gerope kènne waere. 
Die wat dao noe zitte, die kènne ieëwig blieve rope: “Wir haben es nicht gewusst, 
want w’r veulde niks aan ós water”. 
En zoa höbbe w’r hie in ’t landj mieë van die “deskundige” instanties die hieëlemaol 
neet deskundig zeen. In Nederlandj kènt zich in bienao elke branche jedere paosjhaas 
es deskundige of ”consultant” vestige zónger det d’r ouch mer get versjtandj van 
zake haet. Weer sjiene al ein paar miljoen “consultants” te höbbe in ós lendje. Die 
anger paar miljoen, det zeen waarsjienlik allemaol “deskundige”. 
Det det allemaol moog, det wurt den verkoch ónger ’t mom van vrije vestiging, 
vrijheid van keuze en van meningsuiting, vrijheid van beroepskeuze en mieë van die 
“democratiese leuzen”. W’r höbbe hie in Nederlandj versjillende partieë mit ’t woord 
“vrijheid” in de naam, mer d’r wurt door die zelfde väöl te weinig gedaon óm de 
geweune consument te besjerme taenge al die neet-deskundige. D’r besjtuit in dit 
landj ein geweldige vrijheid van OPLICHTING. 
Zoa moog d’r bieveurbeeld aan ós aete alle meugelike kraom toegevoeg waere, wat 
mit det aete totaal niks te make haet: kleuërsjtoffe, sjmaaksjtoffe, 
houdbaarheidssjtoffe, verdikkings- en verdunningssjtoffe, opgeblaoze lóch in de 
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wèk, water in ’t vleisj en extra sjtoffe in ’t vleisj die det water nog get baeter vas 
hawte.  
Esse bieveurbeeld allewiele einen haan wils gaon braoje, den mót daen haan waal  
zjwömles gehad höbbe en ouch ein zjwömdiploma, want anges verzup d’r. De ieëste 
vief menute van det braoje ligk d’r namelik in eine pool water. ’t Liek waal ei 
waterheunke, mer det is eine gansen angere vogel. 
Vreuger moos ouch jederein elken daag eine flinke póngel mèlk of “zuivel” aete. 
Noe mit al die nuuj deskundige is mèlk inèns neet mieë good veur ós. Zoa höbbe w’r 
bie de wanjeljónges al eine “mèlke-tariër” d’rbie. Dae drunk gein mèlk mieë, allein 
nog mer beer. “Wils doe den ouch gein mèlk mieë in de koffie?” woort dem gevraog. 
“Mer meleef jóng”, zag dae. “De lètste mèlk höb ich vreuger nog gedrónke van de 
mam”. 
Det edere gek zich zoa mer deskundige moog neume, det sjient ouch demokratisch 
te zeen. 
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De lètsten tied wurt noe in väöl lenj den eine nao den angere idioot „democratisch“ 
verkaoze tót president of ein anger saort „Führer“. 
Noe zeen ze kort geleje, naojaor 2016, in Amerika,” ’t land van de onbegrensde 
mogelijkheden”, weer nao de sjtömbös gewaes. Amerika is ’t landj wose eerder 
lieërs sjete es desse lieërs kalle. En jawel hoor: d’r is weer eine klones oet de 
(sjtöm)bös gekómme: Donald Duck Trump. 
‘t Bliek detse neet allein in Turkije neet mieë weite watse doon door zich ein nuuj 
Adölfke te keze, mer ouch in ’t landj wo w’r tót veur kort nog ein tamelike haog 
patsj van op hawwe, Amerika, zeen de luuj knettergek gewore en keze ze zich ein 
kruutsing tösje ein buldog en eine buldozer tót president. Doe wurs neet gek wienieë 
desse wils. 
In Italië leke ze eindelik eine te höbbe dae d’r in elk geval ei bietje normaal oetzoog, 
Renzi, mer toen krege de Italiane heimwee nao bunga-bunga-boy Berlusconi, en noe 
höbbe ze dae Renzi weer weggejaag en mósse mer weer aafwachte wat noe oet de 
(sjtöm)bös kump. Doe moogs det neet zègke, mer ’t liek waal of ouch de meiste 
Italiane eine sjlaag van de meule höbbe. Boete van sjpaghetti hilt einen Italiaan noe 
einmaol van theater, en eine dae normaal duit, dao kènne ze niks mit, dao kènne ze 
neet taenge. 
In Ruslandj is ei breurke van Tarzan aan de mach. Dae maak, (of lieët make), foto’s 
(selfies) wo d’r mit óntbloat baovelief bie eine tijger sjtuit (of zou ’t dèks eine 
opgemaakde zeen?) Den tikse toch ouch neet mieë gans. 
Mer ja, det is neet den ènnigste dae neet “ganz dicht“ is. Zoa haw einen hieël bekènde 
voetballer einen tattoo van zien euverleje kat op zienen erm laote zètte. Ich bèn 
eigelik aan ’t wachte op emes dae zich zienen doaje knarie op zien batse lieët zètte. 
Mesjien op allebei de batse eine knarie, den kènne ze opein fluite. Doe kris ’t zoa 
gek neet bedach, of ’t is d’r dalik. Mien mam zou vreuger gezag höbbe: “Die 
raengent ’t door!”. Mer vreuger koom det lènks of rechs ouch waal veur, mer doe 
höbs noe zoa langsaam ’t idee det det noe euveral zoa is.  
Euver ós Zjwartepietevruike en ózze Mozartkop zègk ich mer niks. Mer nog effe, en 
die zitte dalik mit Bassie en Adriaan, Lange Frans, Ali B. en daen Amsterdamse 
scooterboy............ allemaol same in de Twieëde Kamer. En dao blieve weer den de 
res van ós laeve wachgeldj aan oetbetale. En det hèt den democratie. 
Ouch hie bie ós zitte d’r (of kómme d’r te zitte) väöl te väöl menkes en vruikes in 
die Kamer die dao niks te zeuke höbbe, allein geldj. Eine politicus is d’r altied es hae 
dich neuëdig haet. 
Zoa loos ich ouch nog: 

WANNEER POLITICI STRUIKELEN, 
VALLEN ER SOLDATEN. 

                                                                       Sami Feiring 

Ich haop in elk geval det det hie neet geit gebeure. 
Democratie zou waarsjienlik good wirke es idiote en gladdekkers neet zouwe moge 
sjtömme en ouch neet verkeesbaar zouwe moge zeen. Mer waem sorteert die? 
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Dörpsfilosofie   
ofwaal:  D’n opvolger van Leenaard van de Sjmeed  
Loek Storken 

W’r höbbe bie det wanjele det w’r friedessjmörges doon eine d’rbie loupe, dae geit 
door veur den dörpsfilosoof. Det wèt d’r zelf nog neet, mer ich geluif det w’r ‘m toch 
mer zoa mótte gaon neume. 

Zoa aaf en toe duit dae oetsjpraoke, den duit 
d’r mich aan Leenaard van de Sjmeed 
zaliger dènke. 
Veur degene die neet weite waem Leenaard 
van de Sjmeed woor: Leenaard is ein  
dörpsfiguur oet de geschiedenis van 
Zöstere, dae in zienen tied al op ein hieël 
eige maneer ziene eige gangk ging, einen 
typische apaarte minsj mit veural ouch 
sjoan gezègdes en eigezinnig gedraag. D’r 
zeen allerlei verhaole euver hem in ómloup. 
Zoa sjient de pesjtoar vreuger èns aan 
Leenaard gevraog te höbbe: “Enne….wie 
vènjt g’r de nuuj pastorie?” “Ja”, zag 
Leenaard toen, “det zal ich uch èns gaw 
zègke. Zoa haet dae baas van uch hie baove, 
dae van Bethlehem, vreuger noait 
gewoond”. 
Leenaard dae taffelde vreuger nog al èns 
gaer langs de sjtraot. Det deej d’r väöl lever 

es wirke, mer dao is d’r neet den ènnigste mit. Op ei gegaeve moment sjprook eine 
minsj hem aan: “Menieër, kènt geer mich zégke wienieë det de lètsten trein nao 
Gelaen geit?” “Hieër”, sjprook Leenaard, “zal ich uch èns get zègke. Det zult geer 
neet mieë mitmake!” 
Zoa koom ouch èns eine van de belastinge bie Leenaard aan hoes en dao moos dae 
gooie jóng gaar niks van höbbe. Hae haet dae minsj mer bènne gelaote in de gooi 
kamer en is toen zelf door de achterdeur nao boete geloupe en hae haet dae minsj 
fijn dao laote zitte. Wie lang det dae dao gezaete haet, det wèt noe nog nemes. En of 
Leenaard nog get haet mótte betale ouch neet. 
Zoa zaet dae nuje Leenaard lèts zoa inèns langs de naas weg: “Wie langer det ich 
wach, wie eerder det ich doad bèn!” 
Jao, en dao koos d’r natuurlik waal èns geliek in höbbe. Dao is, filosofisch gezeen, 
gein sjpang tösje te kriege. En ouch gein knipsjpang of ein pitsjtang! 
En det woor mit die gevleugelde oetsjpraoke van den echte Leenaard vreuger precies 
’t zelfde. 
Vreuger haet dae nuje Leenaard ouch èns mitgedaon in het sjpel bie de 
Heiligdomsvaart. ’t Woor neet drek ein hoofrol, mer toch...... “Ik wil daar niet over 
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stuiten”, zag hae zelf. Hae woor lansknech. En ein dèngk moogde hae per se neet: 
Get zègke!  
Mit hieël väöl meujte haw d’r zich die rol ram van boete gelieërd. Mer hae bleef toch 
mer zenuwechtig en bang det d’r sjtökke zou vergaete of euversjlaon. Mer ’t sjient 
gans good gegange te zeen. Hae sjient, wie d’r zaet, ein glansrol vervuld te höbbe. 
En hae sjient, naodet ’t gedaon woor, in de cafee nog net neet heilig verklaord te 
zeen. Dit alles volges oetsjpraoke van hemzelf. Hae zou den Antonius den Driede 
gewore zeen. Antonius 1, det is dae van ’t Verke. Antonius 2 dae van Esse Get Kwiet 
Bès,  en hae zou den Antonius 3 gewore zeen: Antonius van Bavaria. 
Weer gaon ós allewiele op de vriedigmörge, es w’r eine röspos zeuke, ouch waal èns 
eine vatte op ’t terras van de golfclub hie in Zöstere. Dao zitte w’r es “Hieëre” van 
’t Hieëresjträötje” ouch ech op sjtandj, zoa wie zich det heuërt. ”Heren van stand”, 
zou heer Bommel zègke. Vreuger woor det geweun bie de Bagger op de Hei, noe is 
det Brasserie Huys ter Heyde. Esse det leus, den greujse drek al einen hawve maeter.  
W’r zote dao èns lekker te genete, want neet óm get te zègke, ze höbbe dao ein 
prachtig terras, net op ’t zunke. De “mennedger” dao, dae haw natuurlik ónmiddelik 
gezeen det weer echte hieëre wore, en dae koom drek ei präötje make. W’r kooste 
ouch al drek op zaoterdigmörge gratis mitdoon aan eine “clinic” es w’r interesse 
hawwe en eventueel zouwe wille gaon golfe.  
Wèt g’r wat dae Leenaard van ós taenge dae man zag? “Nae”, zag d’r, “weer gaon 
neet golfe. Weer höbbe al handicaps genóg! En nao de kliniek wille w’r al hiëlemaol 
neet!” 
Zoa zeet g’r mer weer, mit die jónges van ’t dórp kènse nurges kómme en dao vilt 
ouch neet mit te sjpotte. En neet mit te golfe. 
Zoa heuërde w’r dao op det terras ouch eine zègke: “”Je hebt heel wat ballen nodig 
om net zo te kunnen golfen als ik doe”. Jao, det zal waal. Dae kènt d’r dus de balle 
van. Dae löp de gansen daag zien balle te zeuke es d’r weer neet wèt welke kantj op 
det d’r ze gesjlage haet. Hae kènt mesjien waal hieël väöl “balle”, es g’r begriep wat 
ich bedoel. 
Lèts koom mich dae Leenaard weer mit ein sjterk verhaol. “Ich höb vreuger toch 
gelök gehad”, zag d’r. “Ich bèn namelik precies op miene verjaordaag gebaore. Det 
is ouch toevallig, en det is ein hieël gemaak. Esse noe op ein formulier diene 
gebaortedatum mós invulle, den kikse ieës wienieë desse jaorig bès, en den höbse ’t 
al”. Kènt g’r ’t volge? 
Veur ziene rögk, dae ein klein bietje liek op eine flitsbaog, haw den dokter ‘m al 
zeker ein jaor geleje aangeraoje óm te gaon zjwömme. Ómdet det allemaol bie dem 
neet mieë zoa sjnel geit, vroge w’r ‘m ein hawf jaor later: “Enne, bèsse al gaon 
zjwömme?”  
“Nae”, zag de jóng, “mer waat neet is, det kan nog kómme”. En toen kreeg d’r van 
ein van de angere, dae wós det d’r nog al gaer èns get oetsjtèlde, ein richtig 
“Leenaard”antjwoord: “Jao, wat neet is, det kan nog kómme, jus wie bie einen os de 
mèlk!” Dae haw ‘m door. 
Weer ein hawf jaor later woor d’r den toch eindelik èns gaon zjwömme in Maaseik. 
Dao sjiene ze volges hem zó’n sjoan zjwömbad te höbbe en daoróm woor hae dao 
gaon zjwömme. “Jao zjwömme”, zag eine, “sjoan zjwömbad en veur diene rögk, doe 
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zals waal nao de sjoan vrouwluuj zeen gaon kieke”. “Ja”, zaet d’r, “nao sjoan 
vrouwluuj kieke det kan toch noait sjlech zeen veur de rögk”. En alweer gein sjpang 
tösje te kriege. 
Zoa haw ózze Leenaard ein sjoan oetsjpraok euver ‘t wirke wie ze hem vroge waat 
hae thoes zoa-al de gansen daag deej. “Ich doon hieëlemaol niks mieë”, zag hae, “en 
det is al mieë es genóg!” 
“Doe mós doon wat dich zelf invilt”, zag eine van ós taenge hem. “Jao”, zaet d’r, 
“mer det is ouch al neet väöl mieë”. 
Den echte Leenaard sjient vreuger ouch neet zoa kepot te zeen gewaes van ’t wirke. 
Det woor wie me zaet “eine meuge”. Dae dach toen al: “Esse ’t neet door emes anges 
kèns laote doon, is ’t neet waerd óm gedaon te waere”. “Dae ruuk neet gaw zjweit”, 
zagte ze van dem. 
Eine van de jónges vertèlde det d’r ein groate fout haw gemaak, en hae woor noe al 
daag aan ’t prakkedènke wie d’r det trök koos dreije. “Ja”, zaet de nuje Leenaard, 
“ich geluif neet det det nog geit. Van ei flink sjtök sjpek kènse ouch gein verke mieë 
make”. 
Ein van dees daag loos ich urges get, det zou ouch van menieër Leenaard gewaes 
kènne zeen: “Zónger vandaag mörge gein gistere” . Dènk dao mer èns euver nao, 
mer versjtoek uch waal de herses neet. 
Ich moog van de jónges allewiele gein name mieë neume en det doon ich dus ouch 
neet, mer ich vertèl uch dus noe in vertroewe: Dae Leenaard van ós, wie d’r hèt weit 
ich neet, mer dae sjrif zich dus Klinkers.  
Wie dae 65 of 70 is gewore, moos Gene veur alle geneuëdigde de laudatio hawte, en 
Gene haet aaf en toe ouch waal get van Leenaard weg. Zien toesjpraok begós mit: 
Beste Klinkers en Medeklinkers. Sinds daen tied heite noe al zien kènjer en 
kleinkènjer bie ós dus: de Medeklinkers. 
Daezelfde menieër Klinkers, dae voetbalde vreuger wie d’r nog in Gelaen woonde 
bie de jeug van Maurits. Hae woor toen nog neet zoa awd wie noe, vertèlde hae ós. 
Det vermoede hawwe weer ouch al. Det zuut ouch neet mieë zoa oet in zó’n kort 
voetbalbukske. 
Hae haw ouch ein hieël apaart graasmesjien gekoch, en bie ’t oetzeuke daovan, den 
geit dae neet euver ein nach ies. ’t Woor ein Chinees mesjien. „Enne...“, zagte weer, 
“wat höbse den veur ein mesjien, eine lektrisje, eine mit accu of eine op benzien?“ 
„Alle drie neet“, zag t’r, “geweun eine mit kabel”. “En wat höbse den veur eine 
kabel?”, woor de volgende vraog. “Ich höb Ziggo”, zag de jóng weer. “Nae, weer 
bedoele: Wat höbse veur ein mesjien?” “Ja”, zaet d’r, “geweun eine van de Aldi”. 
“En op wat veur einen aolie lóp dae Chinees?” “Dae löp allein op den Heiligen Aolie 
van de Kapel in ’t Zandj in Remunj”, woor ’t antjwoord. W’r höbbe ’t toen mer d’r 
aan gegaeve. 
Golfe det zoog ózze Leenaard dus neet zitte, mer tennisse det duit d’r al hieël lang. 
Det is volges hem ouch neet zoa duur wie golfe. Wie d’r zaet, haet hae nog ummer 
de ieëste besjpanning op zien racket. Wie w’r hem vroge waat veur besjpanning hae 
den dao op haw, woor ’t antjwoord: “HERAS-hekwerk!” 
Zoa koom in det deftig gezelsjap dao op Huys ter Heyde ouch eine kieër gans 
toevallig ’t gesjprek op prins Bernhard. “Jao”, zag oze Leenaard toen, “dae Bernhard, 
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det woor toch waal eine wose ech van op aan koos. Dae haw al einen hieëlen houp 
vrouwluuj veurdet d’r trouwde. En dae haet die noait laote valle!” Det klop, mer det 
woor ouch dae jóng van: “Waarde landgenoten, ik heb U gekloot en ik zal U blijven 
kloten”. 
Lèts woor in koffiehoes Den Iezere Bos ein bieeinkoms van Natuurmonumente. Oze 
Leenaard zoot zich det zoa èns van opzie te bekieke en opèns zaet d’r: “Tjuu nog, 
dao zeen ter’s toch waal bie det zeen echte monumente. Dao zou ich toch gein 
subsidie mieë aan gaeve. Dao geufse gein piep toebak mieë veur. Allemaol awwe 
kraom!” 
Op waeg nao zien dochter in Groninge haw d’r flink in de file gesjtange. “Jao”, zaet 
d’r, “mer ich woor neet den ènnigste. Mer det det noe ech einen treuës woor, kan ich 
ouch weer neet zègke!“ 
Aaf en toe den zink hem waal èns de mood in de sjoon, wie me det in ’t plat zoa 
sjoan kan zègke. “Mer ja”, zaet d’r. “Den doon ich mich die sjoon geweun oet en 
den is ‘t leid al weer geleje. Den loup ich geweun ein tiedje op mien zökke“. Dae 
jóng haet jaorelang sjoon verkoch, dus dae haet de oplossing zoa bie de handj es ’t 
euver sjoon geit. 
Wie w’r ’t euver ’t rouke hawwe, toen zaet d’r zoa langs de naas weg: “Jao, esse neet 
mieë rouks en neet mieé aom haols, den is ’t neet good mit dich!” 
“Zouws dich eventueel vanzelaeve nog èns veur eine twieëde kieër trouwe?”, vroog 
eine aan oze Leenaard. “Nae jóng, dao begós ich toch neet mieë aan”, zag d’r. “Neet 
veur det mesjien waal hieël  leef vruike”, zaet d’r, “mer d’r is vandaag den daag 
zó’nen helle meziek op die broelofte! 
En of zó’n twieëde vrouw, of dich det vanzelaeve nog èns euverkump, dao kènse 
toch niks euver zègke. ’t Is op vandaag zoa wie zoa hieél lestig óm get te veursjpelle. 
Veural veur de toekoms!” 
Hae vertèlt ouch nog ummer det d’r lichamelik nog hel wirk. “Jao”, zègk ich taenge 
hem, “wat duisse den nog zoa-al?“ “Nou”, zaet d’r, “ich kiek väöl nao den haof!” 
Hae vertèlt ouch ummer det d’r, net wie den echte Leenaard, zó’nen ermen hals is, 
en det d’r niks op zien rubbe haet. En det d’r van de vrouw ummer mer ein tientje 
mitkrig. Ein tiedje trök zote w’r op ei benkske langs de boesjrandj. Opèns haolt d’r 
einen euro oet zien tesj en lègk dem op de bank. “En jóng, wat duis doe noe?”, zaet 
eine taenge hem. “Ja”, zaet hae, “ich wool èns veule wie det is óm geldj op de bank 
te höbbe”.  

Waat die filosofe allewiele allemaol vertèlle, det is ouch mer hieël betrèkkelik.  
Louis Pasteur, jao det is dae van de pasteurisatietechniek en van ’t vaccin taenge 
hónjsdolheid, dae zag vreuger al: “D’r zit mieë filosofie in ein flesj wien es in alle 
beuk ter waereld”. 
Doe sjiens dus de geis toch ei bietje los te mótte make. Of in elk geval hulp det. 
Daoróm filosofere weer op vriedig ouch noait dreuëg. 
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Hoonderevel en traone 
Ad van Mierlo 
   
 Es hoonderevel en traone 
   dus ech kómme, 
   ich dus weer  
   door hem waer mitgenómme 
   in mien wanjeling 
   door zien 6e symfonie, 
   merk ich 
   dae maak mich blie. 
   Ich waan mich 
   in eine groate bos, 
   kóm van deze waereld 
   gans los, 
   geneet 
   van elke  maot meziek 
   en dènk: 
   waat ben ich toch riek! 
   En veurdet ich den 
   trök oppe gróndj bèn, 
   det is de Beethoven 
   zoa wie ich ‘m ech kèn.  
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Meziek van Beethoven 
Ad van Mierlo 
 
Ich waan mich in ein sjilderie 
in ein bómbardement van kleuër 
es ich oet de Neugende van Beethoven 
zien Adagio molto e cantabile heuër,  
det zoa wie de zón door de roete sjient  
mich de gekleuërde waereld lieët zeen 
en mich duit vergaete 
det dae waereld ouch waal ens grient. 
Douf wie d’r woor 
haw Beethoven erg good d’r taege 
desse mit sjoane meziek 
väöl probleme ónger de taofel kèns vaege. 
‘t Is dus de kuns 
om miensje  Beethoven te laote heuëre               
om daodoor hun laeve                                          
sjoaner in te kènne kleuëre.  
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De wereld draait door 
Gerard Janssen 

Het jaar 2016 wil ik verdelen in regio Heide en regio Amelbergahof. Met name het 
voorjaar betreffende de fauna  rond de Hommelheide en de Biezerd en het najaar in 
de hof, het beekdal, en ’t Hout, inclusief de Rode Beek en de Vloedgraaf. In 
sneltreinvaart werden de hoge populieren en berken met de grond gelijk gemaakt. 
Allen met een leeftijd van ruim 70 jaar. Alleen de eksters hebben nog kunnen 
broeden, want die zijn daarmee het vroegste bezig. De hoge nesten die zij bouwen, 
waren in korte tijd verdwenen. Maar, bijna alle vogeltjes bleven weg en kwamen niet 
verder dan de Ijzeren Bos in hun vluchten. Onze tuinen werden hooguit bezocht door 
mezen en huismussen, maar de sperwer maakte groot gebruik van de standvogeltjes 
en decimeerde de hoeveelheid geregeld. In korte tijd werden de aantallen zichtbaar 
minder. De enigste vogeltjes die zich nog lieten horen, waren de roodborst uit het 
noorden en het winterkoninkje. Ook de groene specht nam nog tijd om in het gazon 
te wroeten naar mieren e/d. Als ik dan snel even opnoem welke vogels achter bleven, 
door het gebeurde met het rooien van de vele bomen in het voorjaar, dan volgt: de 
zanglijster, staartmezen groenling, geelgors, vinken, boomklever en als laatste de 
merel. Laten wij hopen dat het voorjaar van 2017 op de Heide als vanouds zal 
worden. Hier staat tegenover dat het waterschap het langverwachte plan 
“Middelsgraaf” ten uitvoer heeft gebracht. Er ontstaat zelfs een delta boven de 
Heerenstraat met mogelijk oeverlopers als de gele kwikstaart, het witgatje, de 
oeverzwaluw, watersnip en in de toekomst zelfs de weidevogels als de grutto en 
waadvogels als de lepelaar welke ik hier al enige keren heb zien overvliegen. In de 

krant is, als ik het goed begrepen heb, 
vermeld, dat de Middelsgraaf weer 
voorzien kan worden van 
stekelbaarsjes, grondelingen enz. 
Onze zilverreiger in wintertenue is al 
een vaste gast in de Middelsgraaf en 
in ’t Hout. Ook is hij waargenomen 
met andere reigers in het Körbes Van 
het ree-wild zijn enkele sprongen 
waargenomen door wandelaars. Zelfs 
in het open veld heb ik een geit met 
twee kalfjes gezien, waarschijnlijk 
hadden ze gedronken aan de 
Vloedgraaf. Als ik ga wandelen, kom 
ik voorbij drie moerascypressen die 
in de winter kaal zijn. Formeel is hun 
naam Taxodium distichum. Dit is mij 
gevraagd door een wandelaar uit de 
Zelfkant. De houtsoort is mij niet 
bekend. Via de Elzenweg stopte ik 
even bij de drie linden waaronder een 
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gelofte-kapel gebouwd is met een indrukwekkende voetnoot; ZEG ME GOEDE 
VROUWE WIE GIJ ZIJT? en het mooie antwoord aan BERNADETTE toen; ’K 
BEN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENE. Toen ik de eerste keer van de 
wandeling terug kwam tot bijna aan het bruggetje, zag ik aan de overkant van Op de 
Wallen een vogeltje druk doende om in een piepklein mezenkooitje het voer te roven. 
Met de kijker lukte het om vast te stellen dat het de kleine bonte specht was die ik in 
het IJzeren bos nog niet gezien heb. Het vele wit op zijn rug en de diepe golvende 
vlucht met daarna zijn piet- piet- piet- roep in het bos van deze schaarse vogel doet 
mij deugd. Als de zon maar schijnt, zijn de boomklevers druk doende om van boven 
naar beneden een nootje te kraken. De boomkruiper doet het andersom. Diep in het 
bos trof ik de grote zilverreiger aan en die trappelde met zijn zwarte tenen in het 
water, waar soms iets eetbaars naar boven kwam dat onmiddellijk in de prachtige 
gele snavel verdween. Nog nooit is het mij gelukt om zo dichtbij te komen terwijl de 
vogel geen tien meter bij mij vandaan was. Een beetje gênant vond ik het wel. Het 

kwam helemaal niet in mij 
op om hem te schrikken, dus 
het duurde nogal wat eer hij 
met zijn grote vleugels het 
luchtruim koos. Van de 
zeldzame eenbes die men 
hier kan aantreffen is de 
winter een spelbreker Het is 
een overblijvende plant met 
kruipende wortelstok die aan 
de top van de stengel  een 
krans van vier bladen draagt. 
Daarboven zit één 
groenachtige bloem, die 
bestaat uit acht 
bloemdekbladen en 
evenveel meeldraden. Uit de 
stamper ontstaat een zwarte 
bes, die evenals de stengel 
en bladen giftig is. Het is een 
zeldzame plant 15-60 cm en 
in april-juni aan te treffen, 
dus even geduld. De laatste 
dagen van januari is het stil 
in ‘t Hout. Na een 
vorstperiode voelt het of het 
voorjaar wordt. Doch de 
maand februari is vaak de 
echte wintermaand. Voor 
veel dieren is het een 
gevaarlijke tijd.  
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De roofvogels vallen snel op in de kale boomtoppen De sperwer heeft dan meer kans 
een prooi te verrassen omdat hij heel behendig en laag boven de grond of struiken 
kan vliegen. Niet altijd lukt zijn techniek. Toevallig, bij het eind van de wandeling 
uit het bos landt een sperwer op een paaltje t.o. Jennissens huis. Roerloos bleef ik 
stilstaan en keek naar het plan van de vogel. In de hazelaar zag ik een merel 
onbeweeglijk zitten. Hij wist dat het gevaar groot was. Toen pas zag ik een tweede 
merel zitten, wel een struik verder, maar die hield het stilzitten niet lang vol. Ook de 
sperwer keek naar de merel en ging over tot de aanval die dan ging mislukken door 
de takjes die hij moest vermijden. Op dat moment vloog de eerste merel laag door 
de struiken weg. Hij liet nog even zijn roep horen, door de schrik een schril pli- pli- 
pli- en had zijn les geleerd. De dag daarna zag ik op grote afstand, misschien wel de 
zelfde sperwer, een forse duik maken tussen een klein groepje eksters die langs de 
Rode Beek aan het scharrelen waren zonder op te letten. Een eenjarige kameraad 
was de dupe. Vaak heb ik door de kijker kunnen zien hoe fel en gemeen die oogjes 
schitteren als zij prooi zien. Zijn leven hangt daarvan af. Op diverse plaatsen in het 
bos ziet men het wroeten van de zwijntjes. Een raadsel is het hoe ze zich overdag 
verstoppen. Je hoort en ziet ze niet. De kale akkers bieden geen soelaas voor voer. 
Het voorbije jaar werden er veel suikerbieten geoogst. De granen zoals koren, haver 
tarwe, gerst en klaver komen ergens anders vandaan. Nog even een rondje beekdal 
of de gele kwikstaart nog aanwezig is en ja hoor, zijn schoonheid straalt er vanaf. De 
grote zilverreiger staat in de Rode Beek te wroeten en daarom loop ik dezelfde weg 
terug zodat hij niet hoeft weg te vliegen. Alleen de konijnen laten het afweten langs 
de bosranden. Ook de hazen hebben geen dekking meer .Over de Selfkant tref ik nog 
wel een haas op wat groen in een ruime akker en is hij gespaard door een jager. 
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Jonkvrouwenkoor 
Wil Schulpen 

In het evangeliarium staat op een oorspronkelijk lege pagina een eedsformule 
opgetekend  met de titel Up der jonckfrauwen Koher boven1. Het was één van de 
twee eedsformules die een nieuwe abdis moest uiitspreken. Op het jonkvrouwenkoor 
moest ze beloven dat ze in de abdij zal wonen en nog een aantal zaken die ook in de 
statuten voorkomen. Ook op het Munsters koor geknield voor het hoofdaltaar moest 
ze nog een aantal zaken beloven die met het reilen en zeilen van de abdij te maken 
hadden.  

Pater Nico Roozen schrijft over het koor: Het oksaal, de plaats voor de zangers en 
het orgel, was in de tijd, dat de kerk nog stiftskerk was, het zogenaamde 
jonkvrouwenkoor. (…) In 1890 is het verhoogd. Het sprong ook naar voren uit, in de 
kerk. Verder was er nog een deur in de noordermuur, bij de toren, daar waar het 
decanessenhuis stond. De decanessen en de bewoonsters van het stift konden zich 
door die deur in de kerk begeven2. 
De tijd heeft deze noot achterhaald: het decanessenhuis van Roozen is pas gebouwd 
in de eerste helft van de negentiende eeuw. De genoemde deur is mijns inziens een 
verwisseling met het niet meer aanwezige venster in de middentoren aan de 
noordzijde. Zie ook het corresponderende venster aan de zuidzijde.  
Tot slot was het ook nog niet het jonkvrouwenkoor. Ik heb al eerder beargumenteerd 
dat het oxaal niet het jonkvrouwenkoor is geweest3. De ruimte was immers 
oorspronkelijk een westkoor met altaar de een zelfde verticale openheid kende als 
middenschip, viering, priesterkoor en absis. Pas in 1680 heeft men bij de aankoop 
van een nieuw orgel in Ratingen bij Essen een orgelzolder aangebracht in dit 
westkoor. Men metselde een muur op langs de noord- en zuidzijde van de ruimte en 
legde er een houten vloer op.  
Bij Cornelius Hopp las ik de oplossing van het jonkvrouwenkoor4. In de twaalfde 
eeuw, na het Tweede Lateraans concilie  in 1139, was het nodig dat de mannen en 
vrouwen ruimtelijk gescheiden waren. Het is aannemelijk dat in de Susterense 
abdijkerk zoals in diverse andere stiftskerken in de noordelijke kruisbeuk een houten 
emporium, zeg maar tribune, ingebouwd was. De ligging is ook gebaseerd op de 
toegang vanuit het stift via het noordelijke zijkoor. Deze ingang is nog waar te nemen 
in de buitenmuur van het zijkoor van het priesterkoor.  

Dit sluit wel aan bij een overlevering dat er in het noordelijk zijkoor een verhoogd 
abdissenkoor is geweest. Men verhaalde dat de abdis hier ongestoord de mis kon 
bijwonen. .Ik kon dat nooit plaatsen, maar wellicht heb ik het verkeerd begrepen, en  
is de kruisbeuk bedoeld geweest. Het koor was ook niet bedoeld voor alleen de abdis, 
maar voor de stiftsdames. 
                                                      
1 N. Roozen, Susteren pg. 201 
2 N. Roozen, Susteren, pg. 402, voetnoot 146 
3 W. Schulpen, Jonkvrouwenkoor, Heemklank 2004,4 pag. 26-28 
4 Cornelius Hopp, Die ehemalige Frauenstiftskirche St, Salvator zu Susteren und ihre 
Stellung in der Architectur des 11. Jahrhunderts, pag. 157 
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  “Oet ’t geweun laeve van geweun luuj”:  Wesj- en Wiewater  
Jean Dewaide 

De doadeadvertentie van de hoeshawtster van eine pesjtoar in ‘n Limburgs dörpke 
trok miene aandach en deeg mich dènke aan dae’n tied en ’n veurval, wie dae pesjtoar 
nog keplaon waor bie ós in Auwd-Gelaen. 
Eind vieftiger jaore haw v’r eindeljk ein duplexske kènne hure en koosjte v’r 
gelökkig gaon trouwe. ’t Waor ein van die väöl duplexkes, die in ’t kader van de 
“wederopbouw” vlak nao de aorlog woorte geboewd óm aan de toen heersende 
woningnoad get te doon.  
’t Waor ein óngerweuningske, mit allein mer de allernoodzakelijkste vertrèkke: 
éin sjlaopkamer, éin klein kaemerke, ’n woonkamer en ‘n keukske. Badkamers en 
douches waore toen nog neet zoa algemein. Met v’r waore mit ós weuningske de 
keuning te riek. Nao de prachtige trouwdaag (‘n sjoan broelef) mit ’s aoves pien aan 
de veut van de nuuj sjoon, woort ’t bruudje mit de witte sjluier euver de dörpel 
gedrage. Zoa zeen v’r same begoosj in dat duplexke. 
Mer dao waor ’t dèks behelpe en me moosj toch ouch get veur leef numme. Mer dat 
deit me toch gaer es me pas getrouwd is, hé!  
Es sjmaondes de wesj gedaon moosj waere, dan woorte de keukemuibelkes nao de 
woonkamer gedrage. Dat gebeurde dan s’zóndigs-s’aoves. In ’t keukske woort dan 
de wesjkaetel opgezat, op ein iezere gaas-sjter. ’t Wesjmesjien woort vanoet ’t klein 
kaemerke, door de woonkamer haer, nao de keuke gerold. En dan kènt geer uch 
veursjtèlle, dat ’t dan s’zóndigs-s’aoves hieël gezellig waor!  Veural mit dae räök 
van de wesjkaetel, wo nog ein sjtang zunlig-zeip in waor gesjnipperd. V’r loesterde 
tóch waal nog effe nao ’n hoorsjpel op de radio, meistal eine “Maigret”. Mit ’t 
veuroetzich op dae maondig, wesjdaag, en de koaj op de kop, kroop v’r mer op tied 
in bèd.  
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Ouch veur ós eige s’zaoterdese groate wesjbeurt , moosj datzelfde protocol 
oetgehaold waere: keukemuibelkes nao de kamer en in ’t keukske kaom de bud te 
sjtaon. Anger luuj weesje zich mesjien in de koep, de kuup of de buut, bie ós waor 
’t de bud. 

Zoa waor dat vreuger wie v’r kénjer waore, bie ós thoes ouch. Mer dao haw v’r get 
mieë plaats. Dát moosj ouch waal, in ein hoeshauwe van 10 man. 
Ich zeen de mam nog dao op de kneje veur de bud zitte, wo in de eine nao de angere 
aan de beurt kaom óm gewesje te waere. Nao eder wesjbeurt woorte de zeipreste en 
’t voel van ’t wesjwater gesjöp en get nuuj heit water oet de inmaakkaetel op ’t 
fornuis, d´r biej gesjöd. De volgende waor weer aan de beurt, mit soms väöl gebäöks 
en gemeeks, es de kop mit ein kan zuver werm water woort aafgesjpeuld, mit ’n 
wesjlepke veur de ouge. 

Mer ich bèn aafgedwaald; noe weer trök nao ós eige waekelikse wesjbeurt wie veer 
pas getrouwd waore. ’s Zaoterdes-sjmiddes in ’t duplexke. Veer wiste d’r waal get 
van te make! Normaal weesj veer ós doordewaek edere daag aan de aanrèk in ’t 
keukske.  
Op éin van die ieësjte zaoterdigmiddige (veer moosjte toen nog tot éin oer wirke!);  
sjus wie v’r de keukemuibelkes al nao de woonkamer hawwe gedrage (de bud sjtóng 
nog boete!);  sjus wie op ’t gaasfornuis de 4 groatste kaetele mit wesjwater sjtónge 
te dampe!; sjús……. ’t waor behelpe en veur leef numme…….  sjús! op dat moment 
geit de deurbel……….. 
Jözzes…… wae zou dat noe zeen???.......?????!!! 
Menieër keplaon……. !!!  
Hae haw ’t ós belaof op oze trouwdaag. 
Hae kaom ’t wiewaterbekske veur Els brènge…… dát haw v’r nog te good…!  
Omdat ’t ummer nao de congregatie waor gekòmme. 
Jözzes…… dat ouch nog…..  Veur ós zaoterdesse lichamelijke reiniging moosj noe 
ouch nog ieësj aan ein geistelijke reiniging waere gedach, wat eigelijk eine 
hoeszaege inheel. Wie dat gedaon waor, woor zich gezat, ein tas koffie opgesjöd en 
get gekald euver ’t ein en anger. En wie ’t menieër keplaon tied waor óm te gaon, 
leet v’r häöm ’t duplexke èns zeen mit in oos keukske die 4 groate kaetele mit 
wesjwater. Menieër keplaon haw ’t drek gesjnap en zag: “Ich zeen ….de gerechte 
sjtaon al op ’t vuur!” Hae zal waal gedach höbbe, dat zeen auch vraetzek mit die 4 
groate kaetele veur hun twieë! Ocherm, veer höbbe häöm mer neet gezag, dat veer 
ós in “die gerechte” sjus wolle gaon wesje!   
Veer twieë knipuigde sjtilkes nao ein en keke éns nao boete. De bud sjtóng nog 
ummer op ós te wachte.  
’t Wiewaterbekske haet ‘n plaetske is ós huske gekrege, wat later ein hoes is gewore 
en al sjteit ’t  noe dreuëg, tóch blif ’t nog ummer ein sjoan herinnering aan dát 
veurval. 
 
 
  



31 
 

Van Frans Hellebrekers oet Oirsbaek krege weer volgend artikel euver de 
Brikkebekkers en de Veldjaove. Frans is awd-Zösterdenieër oet de Wiensjtraot (van 
de vreugere sjoonwinkel).   – Loek Storken 
 
‘Brikkebekkers’ en de ‘veldjaove’ 
Frans Hellebrekers 

Vele decennia lang hebben tal van mensen uit onze streek in de steenfabrikage 
gewerkt. Plaats van handeling was het naburige Rijnland, maar ook wel het eigen 
Limburgse. De grootste bloei in deze industriële bedrijvigheid lag rond de 
voorlaatste eeuwwisseling en viel samen met het begin van de eerste wereldoorlog. 
Het bakken van de stenen vond plaats in de "Veldoven", het oudste en eenvoudigste 
oventype. 
Door het arbeidsintensief karakter van deze industrie, vooral echter door de slechte 
en armoedige tijden, werden bij deze zware werkzaamheden soms vrouwen en in 
zeer veel gevallen ook kinderen ingeschakeld. Kort samengevat kunnen de diverse 
handelingen en de gevolgde werkwijze als volgt worden omschreven. 
De plaats van handeling-afhankelijk van de aanwezigheid van "leim" (klei) van 
goede samenstelling, op een plek dicht in de buurt waar de geproduceerde stenen 
later zouden worden toegepast- werd ontdaan van de laag teelaarde. De vrijkomende 
kleilaag werd voor de winter omgespit om "kortvreze" te bewerkstelligen. In de 
directe omgeving werd een semipermanente barak opgezet, die na de winter moest 
dienen als verblijf; tevens eet- en slaapgelegenheid voor de "brikkebekkers". 

In het vroege voorjaar begonnen de eigenlijke werkzaamheden. Met kruiwagens 
werd de "leim" naar de "zómp" (kneedplaats) gebracht, alwaar deze met behulp van  
hak en schop onder toevoeging van water werd gekneed en "têêjg" (plastisch) 
gemaakt. (In later jaren werd deze bewerking grotendeels overgenomen door de 
"leimmeule" die door paardenkracht via een "manege" werd aangedreven) 
De plastische klei werd met een kruiwagen via een oprit op "den dösj" (de vormtafel) 
gebracht, alwaar de "vörmer" de vormbak vol sloeg met een houten plaam of stalen 
rei (soms ook wel een gespannen staaldraad ) afstreek. 
Door de plastische toestand van de klei, gaf deze aan de zijde waar de vormer begon 
af te strijken - vooral als met een houten plaam gebeurde - enigszins mee , terwijl 
aan de andere zijde bij het beëindigen van de afsnijding hetzelfde gebeurde. Hierdoor 
werd de steen enigszins scheef gedrukt. 
Men sprak dan ook van de "rieke" en de "erme kantj" van de steen. Meestal werd de 
vormer bijgestaan door één of meer helpers, die vooraf de klei afstaken en tot ballen 
vormden. 
De vormbak bestond uit een houten raamwerk, al dan niet versterkt met bandstaal en 
was in het Limburgse meestal uitgevoerd met 5, 6 of 7 naast elkaar liggende 
steenvormen. 
De vormbak was "lossend" geconstrueerd (spleet-openingen om de lucht te laten 
ontsnappen tijdens het vullen) en werd voor het inslaan van de klei onder water 
gedompeld en daarna met droog zand bestrooid. De afmetingen van de vormbak 
waren zoveel groter genomen, als de steen bij het drogen en bakken kromp (ca. 10%). 

HISTORIE 
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Na het vormen werden de gevulde vormbakken door de "aafdragers" (meestal 
kinderen) naar de "baan" (droogplaats) gebracht. Deze droogplaats was een 
geëgaliseerd, aangestampt, goed afwaterend stuk grond. Hier werden de gevormde 
stenen op hun plat naast elkaar gelegd. Bij goed droog weer waren ze na 24 à 36 uur 
reeds zo ver gedroogd, dat ze op hun kant konden worden gezet. 
Na 2 à 3 dagen zo te hebben gestaan, stapelde men ze op zogenaamde  "hagen" aan 
de zijkant van het veld. Tegen regenslag, hagelbuien en felle zonneschijn 
beschermde men de stenen door afdekking met stromatten. Na 2 à 3 weken waren de 
stenen droog en stabiel genoeg om in de ovenopbouw te worden verwerkt en te 
worden gebakken. Het "insjörge" vanuit de hagen naar de oven gebeurde met 
speciaal hiervoor geconstrueerde "sjörskarre". De ïnzètter" (in de regel was dit de 
ploegbaas of "aovemeister" maakte op een droge, liefst enigszins verhoogde plek 
grond, een weinig hol, eerst de aanleg van oude of mislukte stenen. 
Hierop werden in lagen (drie lagen noemde men een "satz" ) de "greun brikke" naast 
elkaar op hun kant gestapeld, met enige tussenruimte voor het doorlaten van het vuur 
en de hitte. De diverse lagen werden -behoudens op de hoeken- niet in onderling 
verband gewerkt, om breuk bij ongelijk zetten tijdens het bakken te vermijden. 
Tijdens de opbouw werd tussen de diverse opeenvolgende lagen door de "kaoljòng" 
fijnsoortige steenkool (ook wel gruiskool) ter dikte van ca. 1,5 à 2 cm gestort. In de 
breedte werden in de opgebouwde lading stookkanalen gespaard, die aan de 
onderzijde  door plaatsing van stenen met een grotere onderlinge tussenruimte welke 
van luchtroosters waren voorzien. De stookkanalen werden gevuld met steenkool. In 
een nog vroegere periode werd ook wel hout of bruinkool als brandstof gebruikt. 
De breedte van de oven was echter geringer om de mogelijkheid tot brandstoftoevoer 
te behouden; ook een groter aantal stookkanalen was dan een vereiste. In de regel 
werd de hoogte van de oven op 27 à 30 lagen (9 à 10 "setz") bepaald. De 
"aovemeister" zette reeds vanaf geringe hoogte de oven trapsgewijze aan (zie afb.) 
,zodat tijdens het bouwen de opbouw van de lading tevens dienst deed om het 
niveauverschil te overbruggen. 
Van oudsher bakte men in Limburg evenals het naburige Rijnland, stenen met een 
formaat van ongeveer 25 x 12 x 6 cm. (In later jaren wijzigden deze afmetingen via 
24 x 12 x 6,5 cm, naar het fabrieksmatige "waalformaat" afmeting van 21,2 x 10,5 x 
5,4 cm). Bij een veldoven van 27 lagen was de hoogte - inclusief de brandstoflagen 
en de krimptoeslag - ca. 4 meter . De breedte van de veldoven was meestal 10 à 12 
meter en de lengte varieerde tussen 15 à 20 meter; de productie bedroeg dan ca. 
35.000 metselstenen. De bovenzijde van de veldoven werd afgedekt met  
"misbaksels" en zand: alle zijwanden - soms ook de bovenzijde - werden afgesmeerd 
met een  2 à 3 cm dikke kleilaag om enerzijds de regeling van "de trek" beter in de 
hand te hebben en anderzijds het warmteverlies te reduceren. 

Nu kon het bakken van de stenen een aanvang nemen. De brandstof werd 
aangestoken en langzaam voerde men de temperatuur op . Dit "droogstookproces"- 
waardoor het laatste vocht uit de stenen verdampte - duurde 8 à 10 dagen. Door 
gedeeltelijke sluiting of verdere opening van de stookkanalen kon men te 
temperatuur enigszins regelen. Hierna voerde men de temperatuur geleidelijk op 
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waardoor het eigenlijke "bakproces" in gang werd gezet. Door de hitte ontstond al 
vlug een geleidelijke krimp van de stenen, waardoor de onderlinge tussenruimten 
groter werden. Het vuur "vrat" zich hier doorheen, bereikte de diverse koollagen 
tussen de stenen en geleidelijk raakte de gehele oven in brand. Door het sluiten van 
bepaalde en het openen van andere stookkanalen, mede door het maken van 
openingen op bepaalde plaatsen in de bovenzijde van de oven, kon men de trek en 
hierdoor ook het vuur richting geven en geleiden. Dit bakproces duurde ongeveer 30 
dagen. Het spreekt vanzelf dat de "aovemeister" over een jarenlange ervaring moest 
bezitten om te kunnen bepalen wanneer hij ophield met stoken. De mate van 
"inklink" (inzakking van de oven door verbranding van de kool en krimp van de 
stenen ) was een belangrijk gegeven voor het bepalen van het tijdstip van de 
procesbeëindiging. Nadat het stoken was opgehouden, moest de oven nog 8 à 10 
dagen afkoelen, vooraleer men kon beginne met "oetvare". Aan dit "oetvare" 
sorteren en stapelen was de ploeg dagenlang bezig. Door dat enerzijds de oven aan 
de buitenkant aan de sterkste afkoeling onderhevig was en anderzijds in de omgeving 
van de stookkanalen permanent de grootste hitte heerste, vertoonde het product een 
sterk variërende kwaliteit en was het uitvalpercentage vrij hoog. Toch wist men met 
eenvoudige middelen- de gehele oven bestond immers uit eigen "lading", terwijl ook 
de stook-, rook- en trekkanalen werden gevormd door de opgetaste stenen- een 
redelijk resultaat te bereiken. Hiervoor werd dan wel onder veelal erbarmelijke 
omstandigheden door een grote groep personen wekenlang van de vroege ochtend 
tot de late avond gezwoegd. 
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Een ploeg "brikkebekkers"   omvatte in de regel 12 à 14 personen. 
Ofschoon de samenstelling al eens varieerde was ze meestal samengesteld uit: 
2 "drêûge" leimsjörgers" 
1 " leimmaeker" 
1 " naatmaeker" 
1 "naate leimsjörger (op den "dösj") 
1  "vörmer"  
1 "hulpvörmer" 
2 "insjörgers" 
3 "aafdragers" 
1 "koaljong"en de "aovemeister"  
Het nat maken van de leem, het "aafdrage" en het met een mand opbrengen van de 
kolen op de diverse steenlagen werd meestal verricht door kinderen. De 
huishoudelijke verzorgingswerkzaamheden waren meestal in handen van de 
vrouwen. Door dat met de gehele bewerkingscyclus van aanmaak, inzetten, bakken, 
uitkruien en sorteren een tijdvak van 13 à 14 weken gemoeid was, konden er per 
seizoen slechts twee - bij tijdige gedeeltelijke overheveling van de ploeg naar een 
volgend object - hooguit drie ovens afgewerkt worden. Het gerede product uit de 
"veljdaove" werd "veldjbrandj" genoemd: een harde tot zeer harde steensoort, in 
kleur variërende van  licht- tot donkerrood. (Door de aanwezigheid van ijzeroxide 
bakt de klei rood; kalk in fijn verdeelde toestand verleent de steen na het bakken een 
geelachtige tint). Een oudtijds ander bekend product "de zònnebekkers" waren 
eveneens uit klei gevormde stenen, die uitsluitend onder invloed van de 
zonnewarmte "gebakken werden. 
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Bakken in Baakhoven (2) 
Wil Filott 

Het stoken van de oven  
De oven werd gestookt met takkenbossen (sjanse). De takkenbossen werden meestal 
`s winters gemaakt van snoeihout en kleine takken van gevelde bomen. De takken 
werden met ijzerdraad (sjansedraod) tot een bos bijeen gebonden. De “sjansen” 
werden vervolgens overdekt of buiten in de open lucht opgestapeld, dicht bij de 
boerderij, in een meestal vierkante vorm (sjansemiet). De sjansen bleven een paar 
jaar in de sjansemiet liggen om goed te drogen. Het stoken van de oven was 
mannenwerk. De binnenkant van de oven (de stenen) moest zo heet worden dat er 
brood in gebakken kon worden, zonder aan te branden. Het was zaak om te bepalen 
wanneer dat het geval was. Een thermometer was er niet. Ervaring speelde daarbij 
een belangrijke rol. Afhankelijk van de grootte van de oven waren er 4 tot 8 “sjanse” 
nodig om de oven gebruiksklaar te stoken. De (gedeeltelijk) opgebrande houtresten 
moesten regelmatig over de vloer van de oven verdeeld worden om deze gelijkmatig 
te verwarmen. Als de oven warm genoeg was, werd de as van de “sjanse” naar de 
zijkanten van de oven geschoven of verwijderd met een rakelijzer (raogeliezer). De 
as werd voor de opening van de oven op de grond geveegd om af te koelen. 
Vervolgens werd de oven schoongemaakt met een lange stok met daaraan een oude 
bezem met daarom gewikkeld een natte doek of met daaraan een natgemaakte 
strobos (aovewèsj) om de ovenvloer te reinigen. Zo werd voorkomen dat asresten in 
het brood kwamen, als brood zonder bakblik op de hete stenen werd gebakken. Het 
schoonmaken moest snel gebeuren omdat anders de oven door de openstaande deur 
te snel zou afkoelen en door verdamping van water te veel vocht zou verliezen. De 
broden werden vervolgens snel met een “sjeuter” in de oven geschoven. De “sjeuter” 
bestond uit een lange stok met daaraan een soort platte schop, meestal een dun, plat 
stuk hout of soms een dunne ijzeren plaat. 
  

VOLKSCULTUUR 
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Brood werd meestal een keer per week gebakken en de oven werd dan ook maar een 
keer per week gestookt. Dat was anders als er veel broden en in het bijzonder veel 
vlaaien en koek (kook) werden gebakken. Dat was het geval met bijvoorbeeld 
kermis, communiefeesten en bruiloften. Dan kwamen veel familieleden en buren op 
bezoek en die moesten natuurlijk getrakteerd worden op vlaai en koek. Het was ook 
gebruikelijk dat familie aan het eind van het bezoek vlaai mee naar huis kreeg, vaak 
verpakt in een schoenendoos. Na het bakken werd de nog warme oven in de zomer 
ook gebruikt om fruit (bv. in partjes gesneden appelen en peren) te drogen. Dit 
gedroogde fruit (oaft) werd in de winter geweekt, fijn gemalen en als vulling voor 
vlaai gebruikt. 

Het bakken van brood  
Nadat het meel en de andere ingrediënten voldoende gekneed waren om verwerkt te 
worden, werd het deeg in kleine porties verdeeld. De zo gevormde porties werden 
afgedekt met een doek en moesten een tijd rijzen. De baktafel werd regelmatig met 
meel bestrooid om te voorkomen dat het deeg aan de tafel plakte. Deeg voor 
witbrood werd in een langwerpig, rechthoekig bakblik gedaan.  

Bij ons werd het deeg van roggebrood niet in een bakblik gedaan, maar alleen in de 
vorm van een brood gebracht. Het roggebrood werd bij ons direct op de hete 
ovenvloer geschoven.  

Het bakken van witbrood (wek) vergde een grotere hitte en een kortere baktijd dan 
het bakken van roggebrood. Het deeg van het roggebrood moest dan ook langer in 
de oven verblijven. De bakduur was ook afhankelijk van het gewicht van het brood 
en het gebruikte broodgraan. Het gebakken brood werd met de hand met een 
broodmes of met een broodsnijmachine gesneden. Voor het snijden werd er in 
katholieke gezinnen - en dat was praktisch altijd het geval in Limburg - een 
kruisteken over het brood gemaakt. Het brood droogde snel uit. 
Broodverbeteringsmiddel om het snel uitdrogen tegen te gaan, was er niet.  

De eigenaar van een bakhuis in Laar (bij Weert) vertelde mij dat hij al een aantal 
jaren weer brood en vlaai voor zijn gezin bakt in de bakoven in het bakhuis. Om 
snelle uitdroging van wit brood tegen te gaan voegt hij aan het brooddeeg stroop toe, 
gemaakt van appels en peren, zonder suikerbieten of andere ingrediënten. Deze 
stroop koopt hij in de Voerstreek (België). 

Het bakken van vlaai 
Vlaai werd gemaakt van bloem, melk, boter, suiker en een beetje gist en als vulling 
fruit of een andere vulling. Vlaai was door deze ingrediënten lekkerder, maar ook 
calorierijker dan brood. Nadat de ingrediënten gekneed waren, werd het deeg onder 
een (keukenhand)doek weggezet om te rijzen. Na een tijdje werd het deeg op een 
tafel in kleine stukjes gesneden en tot bolletjes gevormd. De tafel werd geregeld 
rijkelijk met bloem bestrooid om te voorkomen dat het deeg aan de tafel plakte. Een 
deegbolletje werd vervolgens met een deegroller plat gemaakt en in een vlaaiblik 
(vlaajplaat) gedaan. Het vlaaiblik werd eerst ingevet met (raap)olie of boter. Het blik 
kon een gladde of ribbeltjesrand hebben. Het gedeelte van het deeg dat boven de 
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rand van het blik uitkwam, werd er met de deegroller afgehaald. In het deeg werden 
met een vork (versjet) gaatjes geprikt om te voorkomen dat er bij het bakken 
luchtblazen zouden ontstaan. De vlaaibodem werd daarna bedekt met fruit of een 
andere vulling. De vlaaiblikken werden vervolgens in de oven geschoven om te 
bakken. Voor het bakken van vlaai was minder warmte nodig dan voor het bakken 
van brood. De bakduur was vrij kort, zo`n 15 tot 20 minuten. De vlaaiblikken konden 
dan ook later in de oven dan de broodblikken. De volgorde van het inschieten met 
de ”sjeuter” was dan: eerst roggebrood, daarna witbrood, vervolgens vlaai en als 
laatste knapkoek (knapkook). Knapkoek werd gemaakt van resten van dun uitgerold 
vlaaideeg, bestrooid met suiker.  

De vulling van vlaai bestond in het zomerseizoen uit vers fruit zoals pruimen 
(proemevlaaj), kersen( keesevlaaj), kruisbessen(krooseltjevlaaj), rabarbervlaai en 
soms andere groenten (greuntevlaaj)  zoals worteltjesvlaai (moerevlaaj). Buiten het 
zomerseizoen werd de vlaai gevuld met spijs (spjies) van bijvoorbeeld appelen, 
gedroogde peren en pruimen of andere vullingen. Andere vullingen waren 
bijvoorbeeld ingemaakt fruit, gekookte en met melk aangemaakte rijst (riestevlaaj) 
of kruimels, een mengsel van bloem, boter en suiker, al dan niet aangebracht op een 
bodempje van pudding of fruit(spijs)(greumelkesvlaaj). 

Begin jaren zestig werkte ik tijdens de zomervakantie van het Bisschoppelijk College 
(kleesj) te Sittard in de nachtdienst in de ijsfabriek van Sibema te Sittard. De 
werkweek eindigde zaterdagochtend om 3.00 uur. Als ik dan om halfvier tegen het 
ochtendgloren - er was nog geen zomertijd - thuiskwam stond er een vlaai op de 
keukentafel. Moeder had die voor mij gebakken in de elektrische oven. De vlaai 

bestond uit een bodem met 
daarop alleen meegebakken 
vers fruit, vaak pruimen. 
Een vlaai, zoals een 
klassieke vlaai hoort te zijn. 
Voordat ik naar bed ging, at 
ik die vlaai helemaal op. 
Heerlijk. 

Alleen vlaai gebakken met 
vulling wordt beschouwd 
als echte Limburgse vlaai. 
Vlaaivulling werd soms 
“versierd” met deegreepjes 
in een ruitjesvorm 
(ruutjesvlaaj, lödderkes-
vlaaj) of voorzien van een 
dunne deksel van deeg (bv. 

appelmoosvlaaj). In het deksel werden met een vork (versjet) gaatjes geprikt of met 
een schaar openingen geknipt. De lekkerste vlaai was “dun van laer en dik van 
sjmaer” (dun van deeg en dik van vulling). 
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(Verdwenen) bakhuizen in de omgeving van Susteren 
Veel bakhuizen zijn afgebroken. Het bakhuis van onze boerderij in Baakhoven is 
verdwenen. In Gebroek, een inmiddels verdwenen gehucht tussen Baakhoven en 
Holtum en Buchten, opgeslokt door oprukkende, industriële gebouwen, is enkele 
jaren geleden een groot bakhuis van twee verdiepingen bij de ook verdwenen 
boerderij van de familie Laumen afgebroken. De laatste jaren is echter – gelukkig – 
een herwaardering van dit cultuur-historische erfgoed ontstaan en worden bakhuizen 
gerestaureerd en ook weer gebruikt. In Illikhoven, gezien vanuit Baakhoven aan de 
andere kant van het Julianakanaal, is al in 1994 een gerestaureerd bakhuis in gebruik 
genomen. In Holtum is een bakhuis aan de Martinusstraat 11 fraai hersteld. Dit 
bakhuis is opgetrokken in vakwerkbouw met tussen de vakken een houten 
vlechtwerk, bestreken met leem, aan de bovenzijde afgetimmerd met houten planken 
en gedekt met pannen. Dit bakhuis wordt niet meer als zodanig gebruikt. In Dieteren 
zou, verscholen achter andere gebouwen, nog een bakhuis staan op het adres 
Kerkstraat 37. In het nabije België zijn nog bakhuizen te vinden in Maaseik aan de 
Bergeinderstraat 8 te Opoeteren en Burgervenstraat 4 te Neeroeteren. 

Bakhuizen in de omgeving van Thorn en Weert 
In mijn huidige woonplaats, Weert, en omgeving zijn er meer bakhuizen te vinden. 
In het Land van Thorn is er nog een aantal bakhuizen aanwezig. Ik noem hier een 
aantal adressen: Molenwegske 25 te Kessenich, Meierstraat 87 te Kessenich, 
Meierstraat 24 te Kessenich, Hoogstraat 35 te Thorn, Waterstraat 3 te Thorn en het 
gerestaureerde bakhuis bij hoeve de Schoor, Schoorstraat 8c in Baexem. Ook in het 
Land van Weert bevinden zich nog bakhuizen. In Tungelroy zijn bv nog bakhuizen 
te vinden aan de Dupesweg 1, Tuurkesweg 12 en de Truppertstraat 44. In Weert aan 
de Eindhovenseweg 130 en Breijbaan 38 en in het buitengebied van Laar aan de Sint 
Sebastiaanskapelstraat. Ook staat er een bakhuis bij de Uffelse molen tussen 
Neeritter en Haler. Er bestaan plannen om een bakhuis te bouwen bij molen de 
Nijverheid (molen van Nijs) te Stramproy. Recent is er een nieuw bakhuis(je) 
gebouwd bij de herbouwde boerderij “bij Hollanders”, Maaseikerweg 200, hoek 
Klakstaartweg te Weert. In het mooie Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof te 
Nederweert is een bakhuis (“Laôte”) herbouwd.  

Tot slot 
Ik hoop u met dit verhaal enig inzicht verschaft te hebben in het bakken van brood 
en vlaai zoals dat vroeger in Limburgse contreien op het platteland gebeurde. Brood 
en vlaai worden nu nog steeds gebakken, maar dan in (grote,) professionele 
bakkerijen of thuis met behulp van een elektrische- of gasoven of met een elektrische 
broodbakmachine. Bakhuizen zijn in vergelijking met de eerste helft van de vorige 
eeuw betrekkelijk schaars geworden. U kunt ze echter in Nederlands Limburg nog 
vinden in o.a. Thorn, Tungelroy, Haelen, Horst, Weert, Laar, Terblijt, Geulle, 
Holtum, Rijke, Asselt, Bommerig, Epen, Rott, Swalmen en Winthagen. 
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Bergveldwesp (Polistes biglumis)  
Jan Smeets 

Op 13 mei 2016 ontdekte natuurfilmer Ton Vranken uit Susteren bij toeval langs de 
Holtummerbeemdweg in ’t Hout een nest van een Bergveldwesp. Een koningin is 
druk bezig met de bouw van haar grijze perkamentachtige nest dat zij stevig heeft 
bevestigd aan een overjarige braamstengel. Het nest bestaat uit een bolvormig raat 
met 25 vakkundig tegen elkaar liggende broedcellen. De broedcellen zijn veelal 
zeskant en een enkeling is rond van vorm. Het nest heeft een doorsnede van 4-5 cm. 
Bergveldwespen gebruiken voor de bouw van het nest droge houtvezels of 
plantenstengels die zij fijn knagen en vermengen met speeksel.  
In Nederland is deze wespensoort zeldzaam met uitzondering van Limburg en het 
oosten van Noord-Brabant waar jaarlijks kleine aantallen voorkomen. De soort houdt 
van droge warme biotopen. In Nederland is deze wespensoort voor het eerst 
waargenomen in Zuid-Limburg in 1949. Vanaf die tijd verspreidt de Bergveldwesp 
zich in kleine aantallen over de hele provincie. De eerste geregistreerde waarneming 
in Susteren was in 2000 (H. van Buggenum).  

Kenmerken 
De Bergveldwesp is te herkennen aan de zwarte rug met gele strepen, bruinrood 
geplooide vleugels, gele poten en zwarte antennes. De kop van een mannetje is geel 
en van een vrouwtje zwart. In de vlucht houdt de Bergveldwesp de poten schuin naar 
beneden in tegenstelling tot de meeste wespensoorten die de poten onder het lichaam 
houden. De koningin is groter dan de werksters.  
De Bergveldwesp en de Franse Veldwesp lijken erg veel op elkaar. Een goed 
kenmerk van de Bergveldwesp is de zwarte kleur van de antennes, deze zijn bij de 
Franse Veldwesp oranje.  
 
Broedgeval ’t Hout.  
 
Foto 13 mei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATUUR 



40 
 

- 19 mei. In een enkele broedcel bevindt zich een schaalloos langwerpig 
lichtgekleurd eitje.   

- 29 mei. De eerste eitjes zijn uit. De larven 1,5-2 mm groot zijn goed te zien. De 
koningin is zeer waakzaam en beveiligt haar kroost tegen alles en iedereen die 
in de buurt van het nest komt. Af en toe vliegt zij weg om met voedsel terug te 
keren voor de jonge larven die zij om de beurt een kleinigheid toestopt. Het 
voedsel bestaat uit nectar van bloemen en kleine insecten. Veel bloemsoorten 
geven pas nectar af als de zon de bloemen verwarmt. Enkele geven geen (Herik) 
nectar en sommige heel weinig. Dit doen ze om de insecten te lokken vaker terug 
te komen en zo de kans op bestuiving te vergroten. De bloemen van de 
berenklauw, koninginnenkruid en de akkerdistel zijn bij wespen geliefd om hun 
nectar. 

- 3 juni. Nest uitgebreid tot 60 broedcellen.  
- 12 juni. Een tiental larven hebben de bovenkant van hun broedcel afgedekt met 

een licht bolvormig dekseltje van zijdeachtige draden. In enkele naastliggende 
broedcellen ligt één eitje en in sommige kleine of bijna volgroeide larven. Kop, 
mond en ogen zijn goed herkenbaar. In de broedcel ondergaat de larve nu een 
volledige metamorfose. Zij gaat zich verpoppen (vervellen) tot pop. Voor het 
uitkomen van de wesp wordt de rand van het dekseltje losgebeten en kan de wesp 
de broedcel verlaten. Bergveldwespen leggen in lege broedcellen een voorraad 
eten aan waar ze gebruik van maken om bij slecht weer hun larven mee te 
voeden.  

 
Foto 12 juni 
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- 6 juli. De eerste jonge Bergveldwespen vliegen uit. Het nest toont nu alle 

ontwikkelingsstadia namelijk: eieren, kleine larven, volgroeide larven, popfase 
en 11 pas uitgekomen jonge wespen. De jonge wespen zitten boven op het nest 
en wapperen met de vleugels terwijl enkele van hen de jonge larven in de 
broedcellen voeren. Als dank scheiden de larven na het voeren een druppel zoete 
substantie af als voedsel voor de werksters. Mooi is te zien hoe een wesp een 
grasrietstengel doormidden knaagt die hinderlijk tegen het nest aankomt. De taak 
van de koningin is om zoveel mogelijk eitjes te leggen. De werksters zorgen 
voor de larven.  

 
Foto 12 juli 
 

 
 
 
- 19 juli. Jonge werksters bezig om het nest te vergroten dat nu 95 broedcellen telt 

en een doorsnede van 10 cm. De kolonie bestaat nu uit een koningin, werksters 
en mannetjes.  

- 14 september. Nog 2 werksters aanwezig waarvan één groter, misschien een 
koningin?  

- 15 september. Nog 1 werkster en een koningin?  
- 20 sept. Wegberm gemaaid, nest verdwenen. 
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De jonge koninginnen overwinteren. Zij worden vóór de winter bevrucht. Het 
sperma van het mannetje dat nodig is voor de bevruchting van de eitjes draagt de 
koningin vanaf de paring mee. In het voorjaar wordt door een koningin een nieuw 
nest gemaakt en de levenscyclus herhaalt zich. 

Dank aan Ton Vranken voor de vele waarnemingen en foto’s. Maanden lang heeft 
hij met zijn videocamera opnamen gemaakt van het nest en de gedragingen van de 
wespenfamilie. Door zijn toewijding heb ik en vele andere natuurliefhebbers een 
schitterende herinnering erbij gekregen. 
 
Bronvermelding: 
Vogelarchief Limburg 
Publicatie Naturalis (Jan Smit) 
 
Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl 
 
 
Merel-ziekte (Usutu-virus) 
Jan Smeets 

Eind juli 2016 komt bij natuurbescherming NABU in Duitsland het eerste bericht 
binnen van dode Merels. De meeste meldingen aan NABU komen uit Nordrhein-
Westfalen en in het bijzonder uit omgeving Aken.  

Op 20 september maakt Vogelbescherming Nederland bekend dat de merel-ziekte 
ook ons land heeft bereikt. Het dodelijke virus treft vooral Gelderland, Noord-
Brabant en Limburg. Op de App Limburgse Vogels komen de eerste meldingen 
binnen van dode Merels. Uit bloedproeven blijkt al snel dat de Merels besmet zijn 
door het Usutu-virus. 

Het Usutu-virus vindt zijn oorsprong in Zuid-Afrika waar het voor het eerst in 1959 
is vastgesteld. In 2001 duikt het virus voor het eerst op in Oostenrijk. Waarschijnlijk 
is het dodelijke virus door steekmuggen overgebracht naar Europa. Vanaf daar 
verspreidt het zich over Europa, met in 2012, massale sterfte in Duitsland.   

Een veel gestelde vraag. Wat is er aan de hand, ik zie geen Merel meer in mijn tuin? 
Een antwoord op deze vraag zal nog wel een tijdje uitblijven. Onderzoeken moeten 
uitwijzen wat er aan de hand is en in welke omvang de dodelijke merel-ziekte heeft 
toegeslagen. Tegen de tijd dat deze Heemklank in de brievenbus ligt, is mogelijk 
meer bekend over de omvang van de situatie. Laten we hopen dat het niet erger wordt 
dan het al is. 
 
Literatuur: 
Tijdschrift Vögel 
Tijdschrift Vogelbalans 

Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114EG Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl 
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Effe Raoje deil 7 
Annie Schreuders-Derks 

1.Kótsjer 
1. Eine zate dae mót sjpieje 
2. Keukske of gebekske zónger höffe 
3. Koetsier 

2.Fattu 
1. Groate zaedelieër (fauteuil) 
2. Alles verlaore 
3. Vlengske aan ein kleid 

3.Zeipleuëter 
1. Zeipsop 
2. Flawwe kul 
3. Sjaerbaas dae zien vak neet versjtuit 

4.Sjatmeister 
1. Leve óngerwiezer 
2. Penningmeister 
3. Makelieër dae hoezer kump sjatte 

5.Raodhoessjriever 
1. Eine dae breve sjrif aan de gemeinte 
2. Ambtenieër 
3. Eine aan wae detste raod kèns vraoge. (Saort “Lieve Mona”) 

6.Sjpeelreis 
1. Kampeervakantie 
2. Sjoalreis 
3. Broedsreis 

7.Marsjandere 
1. Wanjele 
2. Knawwele 
3. Verkoupe 

8.Loezegengske 
1. Sjeijel in de haore 
2. Hieël langzaam loupe 
3. Sjmaal paedje 

9.Kinkee 
1. Groate kinnebak 
2. Petrolslamp 
3. Kènjersjpelke 

  

EFFE RAOJE 
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Het Papenmunster,  
parochiekerk in de vroege en volle middeleeuwen?5 
Wil Schulpen 

Het Papenmunster zal voor menigeen nog steeds de parochiekerk zijn, die ooit naast 
de munsterkerk stond.  Echter Guus Janssen heeft vijfentwintig jaar geleden reeds 
aangetoond dat die kerk nooit het Papenmunster is genoemd6. Deze parochiekerk is 
in het tweede kwart van de vijftiende eeuw in gebruik genomen en is eind achttiende 
eeuw verlaten. Er was wel een beneficie, een geestelijk ambt, dat onder de naam 
Paapmunster of Willibrordaltaar  bekend stond in die tijden. 

Het gebouw Papenmunster lag buiten de stad en kan dus niet de (voorloper van de) 
parochiekerk naast de munsterkerk zijn geweest, tenzij de naam Papenmunster 
meegenomen is  naar de nieuwe parochiekerk. Dit is niet waarschijnlijk; er is ook 
geen aanwijzing aangetroffen waarop men die zienswijze zou kunnen baseren. 

Dat de parochiediensten in de munsterkerk plaats gevonden hebben, blijkt wel uit 
een visitatierapport uit 17707: … de parochiekerk van Susteren, die nu een 
kwartkapel is, aangezien deze,  toen eens de stiftskerk tevens ook parochiekerk was. 
Enige tijd later blijkt het Maria-altaar in de stiftskerk als parochiealtaar te dienen. 

In de Stiftkerk bevond8 zich een Jorisaltaar. Er zijn uit de periode 1375-1425 een 
zestal charters9 bekend. Wanneer we varen op de inventarisvermeldingen10 dan 
betreft het tweemaal de  rector van het Jorisaltaar en viermaal het altaar van OLV 
en Joris. Dit betekent dat aan het fysieke altaar twee geestelijke ambten verbonden 
zijn: van St. Joris en een ambt onder het patronaat van Maria.  

Wat verder opviel, was dat vijf charters handelden over een geldbedrag (3,12 en 8 
oude groten). Het laatste echter betrof de schenking van zeven bunder grond door 
Xaveer Craech. Diezelfde had al tien bunder land aan de pastoor van Susteren 
gegeven. Dit deed me denken aan de mogelijkheid dat Xaveer een schenking gaf 
bedoeld voor de parochiekerk, noodgedwongen aan het altaar waarop de 
parochiediensten plaats vonden. 

Ten derde constateren we dat het patronaat van Maria vanaf het tweede kwart van 
de vijftiende eeuw niet meer voorkomt met betrekking tot het altaar van St. Joris. In 
onze context zou dit erop kunnen duiden dat het patronaat ‘meegenomen’ is naar de 

                                                      
5 Artikel als vervolg op Papenmunster (HMK 2016,2), Het lege Papenmunster (HMK 
2016,3) en het Papenmunster en het collatierecht (HMK 2016-4) 
6 A.M.P.P. Janssen, in Heemklank 1991 - 1  en 3, drie artikelen 
7 A.M.P.P. Janssen, in Heemklank 1991 – 1 pag. 19 
8 Sinds de restauratie eind negentiende eeuw staat er een St. Jorisaltaar in de crypte. In de tijd 
van de abdij echter bevond het altaar zich in de kerkruimte. In de zuidelijke kruisbeuk? 
9 Charter veelal oorkonde op perkament. Het zijn originelen in tegenstelling tot afschriften 
die allerlei latere interpretaties kunnen bevatten. 
10 Drs. J.A.K. Haas, Inventaris van de archieven van het kapittel van Sint Salvator te Susteren, 
Maastricht 1971, Rijksarchief in Limburg, pag. 50-51, inventarisnummers 277 t.e.m. 280.  

HISTORIE 
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parochiekerk. Het altaar van St. Joris wordt als eigenaar van land genoemd in 1402, 
1436 en 1464.  Het aantal vermeldingen zijn echter schaars tot eind zestiende eeuw. 

Ondanks dat bovenvermelde niets bewijst, menen wij dat het voldoende onderbouwd 
is – zeker gezien de sporadische gegevens – dat het St. Joris altaar tot het tweede 
kwart van de vijftiende eeuw tevens gebruikt werd voor de parochiediensten11. 

Vijfentwintig jaar geleden heeft Guus Janssen zich gebogen over het probleem of 
het Papenmunster ooit parochiekerk is geweest. Hij schreef: ”Een parochiekerk 
buiten de muren? Wat zou overigens de mensen van Susteren bezield moeten hebben 
om hun parochiekerk buiten de stadsmuren te bouwen en niet binnen hun stadsmuren 
op te nemen?  Het is niet geheel uit te sluiten, dat de Willibrordkapel in zeer vroege 
tijden (tot het midden van de dertiende eeuw) de functie van parochiekerk heeft 
gehad, maar dit was absoluut niet meer het geval toen Susteren stad werd (1276)”. 

Hier zijn we aanbeland bij de vraag die centraal staat in dit artikel: Was het 
Papenmunster de parochiekerk van Susteren voordat het stadsrechten verwierf en 
een versterking werd? We zijn nu in de volle middeleeuwen terecht gekomen. 
Documentatie uit die periode is zeer zeldzaam. Het zal dus moeilijk zijn om met 
zekerheid iets aan te geven. Maar toch. 

In een hertogelijk rapport van 155012 staat (vertaald): De kapel voor (buiten) 
Susteren, Paffmunster genoemd, is tijdens de oorlog (vete)  afgebroken, maar de 
diensten worden toch nog in het munster gedaan. 
Veelal meent men dat die afbraak bij een oorlogshandeling te Sittard in 1543 heeft 
plaatsgevonden. Het kán, maar er is geen directe aanwijzing. Het is beter om aan te 
nemen dat dit geschiedde tussen ca. 1375 en 1550. De diensten waarover hierboven 
gesproken werd zijn die van het ambt van het Willibrord-altaar. Men zou nog 
hierover kunnen twijfelen wanneer de afbraak heeft plaatsgevonden voor de 
nieuwbouw van de parochiekerk (1430-1450). 

Opvallend is de vermelding van het Papenmunster op een zestiende eeuwse lijst van 
parochiekerken. In de zeventiende eeuw  ontbreken dergelijke vermeldingen. Rond 
1600 heeft er wel een onderzoek plaatsgevonden – in de archieven – naar het ambt 
Papenmunster. Toen is gebleken dat aan dit ambt parochiële taken verbonden waren 
en bood de persoon die dit ambt vervulde (een kanunnik van Susteren) aan om in de 
parochie mee te helpen. We mogen hieruit afleiden dat men het ambt, oorspronkelijk 
verbonden aan het Willibrord-altaar, als een voormalig pastoorsambt opvatte. Het 
onderzoek toonde de onjuistheid hiervan aan. Ons ambt Papenmunster was 
oorspronkelijk een taak verbonden aan een altaar in  het kerkgebouw Papenmunster. 
In de munster- of stiftkerk  waren ook dergelijke ambten: Catharina, Paulus, Joris, 
Johannes en Matthias. Aan het gasthuis was eveneens een ambt verbonden; Petrus. 
Aan de kerk van Dieteren wellicht een van St. Stephanus. Deze vermelding maakt 
duidelijk dat men omstreeks 1600 meende dat aan het begrip Papenmunster twee 
                                                      
11 Wellicht dat de aanhef bij de financiële jaarverantwoording van de parochie dit 
onderschrijft. In 1402 zijn nog twee kanunniken aanwezig hierbij, in 1438 en 1464 niet meer. 
12 FJH Smeets, Born, een koninklijk domein, pag. 111 
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zaken verbonden waren: een kwartkapel (parochiekerk) en een geestelijk ambt, 
Willibrordaltaar. 

Bij Jos Habets lezen we dat op een oude lijst uit 1307 het Papenmunster als 
kwartkapel (parochiekerk) vermeld wordt13. Guus Janssen meent in navolging van 
pater Munsters dat deze lijst van jongere datum is. Wat Guus hiermee wil zeggen 
ontgaat mij; het heeft verder geen gevolg. Het is natuurlijk ook zo dat het schrijven 
van een lijst beduidend ouder kan zijn – door steeds maar weer overschrijven – dan 
het moment dat ze opgeschreven wordt. Ik vond namelijk in het meetboek een 
vermelding van de (Rode) beek, waarvan ik denk dat de situatie al eeuwen van te 
voren veranderd was. 

Aangezien er geen andere parochiekerk vermoed en vermeld wordt, mogen we wel 
aannemen dat het Papenmunster in een oude situatie de parochiekerk is geweest. Het 
Papenmunster was na het midden van de dertiende eeuw feitelijk geen parochiekerk 
meer, omdat de diensten in de munsterkerk plaatsvonden. Waarschijnlijk dat het 
Papenmunster – en daar wijst het ambt van het Willibrordaltaar op – in die dertiende 
en veertiende eeuw toch parochiële taken bleef behouden. Gezien de situatie dat de 
munsterkerk als parochiekerk fungeerde, is de vermelding van Papenmunster op de 
lijst van kwartkapellen wel verklaarbaar. 

Er is niets bewezen omtrent het parochiekerk zijn van het Papenmunster. De 
aanwijzingen maken het echter wel geloofwaardig. Het past in het 
stadswordingsproces, parochiegebeuren in munsterkerk ondergebracht, nieuwe 
parochiekerk en de vermeldingen op de lijsten van de parochiekerken en er is niets 
wat het tegenspreekt.  
Verder zal nog moeten blijken dat het Papenmunster deel uit maakt van de oudste 
woonkern. Het zal dan teruggaan op een stichting tijdens de kerstening. Het 
woongebouw van de brengers van het Christelijke geloof en hun kerk: Een 
kloostergebouwtje en kerkje (cella et oratorium). 
  

                                                      
13 Jos Habets, Bijdragen tot de geschiedenis van de voormalige stad Susteren en van de 
adellijke vrouwenabdij sint Salvator aldaar, in PSHAL 6, 1869, pag. 513-514. 
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Uit NRC: Berthold van Maris 
 
Alleen al voor slappe koffie kent het Limburgs tientallen woorden 
Berthold van Maris 

Heel veel Limburgse dorpen hebben voor heel veel begrippen eigen woorden, terwijl 
ook de uitspraak enorm varieert. Een online woordenboek heeft deze 
woordenrijkdom nu ontsloten. 

Hoe zeg je ‘slappe koffie’ in het Limburgs? Het lijkt wel alsof ze daar in ieder stadje 
en ieder dorp een ander woord voor hebben. In het hele Limburgse taalgebied, dat 
voor de helft in Nederland ligt en 
voor de helft in België, zijn er meer 
dan honderd verschillende 
woorden en combinaties van 
woorden die slappe koffie 
betekenen. Aafwaswater, klets, 
sjuttelewater, meerezeik, sjlappe 
teut, brozel, kalleverdrank, sjlappe 
kakkedoeles, lüëter, dunne pis, 
muggepis, slappe thei, sjpeulwater, 
zawel, zeik, zwadder, sjöddeköl, 
mókkefók, slappe tinus, slèdderèt, 
foezel, kloare, ket- jeswater, 
botrammekoffie, kieleflits, ... 
De woordenrijkdom van het 
Limburgs is duizelingwekkend. 
Heel veel Limburgse dorpen 
hebben voor heel veel begrippen 
eigen woorden. Dankzij het 
Elektronisch Woordenboek van de 
Limburgse Dialecten (e-WLD), 
vanaf deze maand online, kan 
iedere Nederlander nu 
onbekommerd rond dwalen in de 
woordenschat van Limburg. 
Op papier bestond dit 
woordenboek al enige tijd, in de 
vorm van een serie van 33 boeken, 
die tussen 1983 en 2008 zijn 
uitgegeven. Bij elkaar tienduizend pagina's, goed voor één strekkende meter op een 
boekenplank. Wilde je die boeken raadplegen, dan moest je daarvoor naar een 
universiteitsbibliotheek of een openbare bibliotheek. Dat hoeft nu niet meer: met één 
druk op de knop rollen alle woorden de huiskamer binnen. 
Niet hoorbaar, maar toch mooi. 

GELAEZE 
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Het e-WLD maakt een mooi onderscheid tussen fonetische variatie 
(klankenrijkdom) en lexicale variatie (woordenrijkdom). Als een Limburgstalige het 
over een ‘paard’ heeft, klinkt dat in het ene dorp als ‘peert’ of ‘pèrt’, terwijl een paar 
dorpen verderop ‘pirt’, ‘piejt’ of ‘pijet’ gezegd wordt. 
Om verwarring te voorkomen geven de woordenboekmakers naast alle 
klankvarianten ook ‘een neutrale vorm’. Dat is het equivalent van dat woord in het 
Standaard Nederlands (in dit geval ‘paard’), of een vernederlandste vorm van die 
Limburgse varianten. De neutrale vorm van sjuttelewater (slappe koffie) is 
bijvoorbeeld schotelwater. Schraal, verzouweld, verzeuterd 
Voor sommige woorden zijn er in het Limburgs maar weinig varianten, voor andere 
woorden heel veel. ‘Bier’ is overal ‘bier’, maar is dat bier ‘verschaald’, dan zijn daar 
in heel Limburg 17 verschillende woorden voor. In hun neutrale vormen zien die er 
zo uit: verschaald, verschraald, schaal, scheel, schraal, verzouweld, verzeuterd, 
bedorven, kapot, dood, flauw, etcetera. In daadwerkelijk Limburgs klinkt dat zo: 
verschàld, versjraolt, sjaal, sjéél, schraol, verzauweld, verzeuterd, bedurven, kepòt, 
dôêt, flau... 
In Leuven doet Karlien Franco onderzoek naar de woordenrijkdom van het 
Limburgs. Ze hoopt er over een jaar op te promoveren: waarom worden er voor 
sommige begrippen veel verschillende woorden gebruikt, en voor andere begrippen 
niet? 
„Begrippen die heel duidelijk en vertrouwd zijn, kennen vaak weinig variatie”, zegt 
Franco. ‘Paard’ is daar een voorbeeld van. Maar ook het begrip ‘hoofd’. Dat is in het 
Limburgs ‘kop’ (kop, kup, kòòp) of ‘hoofd’ (huit, heud, hut, huut, hoof...) – en dat 
is het. Maar ‘een kuiltje in de kin’ is een veel minder vertrouwd en alledaags begrip 
en dat heeft dus veel meer varianten: kuiltje, kotje, putje, lokje, gaatje... 
Begrippen met een sterke emotionele la ding hebben in de regel ook veel verschillen- 
de varianten, aldus Franco. Dat is in het Standaard Nederlands al zo. In ‘blijf daar 
met je handen van af!’ kun je het woord ‘handen’ probleemloos vervangen door: vin- 
gers, jatten, fikken, poten, tengels, klauwen... In Limburg kom je die woorden ook 
tegen. Maar daarnaast nog dertig andere varianten, zoals (weergegeven in neutrale 
vorm): knoken, klauwen, pikkels, klauwieten, duimen, pinnen, pikken, pikkels... 
In het ene dorp zeggen ze: ‘Blief der mit dien fikken vanaaf!’ In een ander dorp: 
‘Blief met de kneuk der vaan af!’ 
Ook koosnaampjes hebben een stevige emotionele lading en zijn (dus) erg variabel. 
In Limburg kun je tegen een kindje zeggen: liefje, schatje, hummeltje, kindje, 
engeltje, snobbeltje, dribbeltje, pommeltje, doedeltje, foemeltje, et cetera. Dat klinkt 
dan zo: leeveke, sjatteke, hummelke, kientje, etc. 
Het hoogst scoren natuurlijk de woorden waar een taboe op rust. Het begrip ‘penis’ 
spant de kroon. Daar zijn in Limburg 153 verschillende woorden voor. Voor ‘vagina’ 
zijn het er (slechts) 80. 
Al dit woordenmateriaal is verzameld in de tweede helft van de vorige eeuw. De 
informanten waren meestal al van gevorderde leeftijd. Het woordenboek brengt dus 
een fase van het Limburgs in beeld, die eigenlijk al weer voorbij is. 
„Talen met een heel stabiele woordenschat, zoals het Standaard Nederlands, zijn een 
vrij recente uitvinding”, zegt Roeland van Hout, jarenlang projectleider van het 
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woordenboek. „Het leven was vroeger heel lokaal. De mensen leefden binnen kleine 
gemeenschappen, ze spraken een zeer lokale variant van het Nederlands. Binnen 
zo’n gemeenschap kan de woordenschat snel veranderen. De betekenissen van 
woorden zijn ook niet zo scherp omlijnd als we geneigd zijn te denken. Er zitten veel 
vaagheden in. Dat zie je bijvoorbeeld bij woorden voor karaktereigenschappen en 
gevoelens. Die vormen kunnen gemakkelijk verschuiven.” 
Welke Nederlander weet precies het verschil tussen blij en vrolijk, tussen jaloers en 
afgunstig, of tussen boos en kwaad? Al die gevoelstermen hebben in het Limburgs 
heel veel varianten. Onder ‘boos’ vind je in het e- WLD onder andere: kwaad, giftig, 
colérig, woest, lelijk, gram, grellig, nijdig, vals, venijnig, vies, vuil... 
„Taal is bovendien meer dan alleen maar het zo precies mogelijk overbrengen van 
informatie”, zegt Van Hout. „Er is ook altijd de neiging, bewust of onbewust, om 
anders te praten dan anderen.” De anderen, dat kan het dorp ernaast zijn. Iedere 
dialectspreker kan je precies vertellen wat ze in het naburige dorp ánders zeggen. De 
verschillen met andere dorpen worden vaak gecultiveerd. 
Nieuwe woorden verzinnen is makkelijk En binnen zo’n dorp zijn er altijd mensen 
die het graag weer op een andere manier verwoorden dan hun dorpsgenoten: goed 
gebekte types, origineel in hun woordgebruik. Dat wordt gewaardeerd en nagevolgd. 
Nieuwe woorden verzinnen is ook helemaal niet zo moeilijk. 
Met het bedenken van een aardige metafoor kom je al een heel eind. Veel Limburgse 
woorden voor ‘penis’ zijn metaforen, gebaseerd op een overeenkomst in de vorm: 
knuppel, lat, staart, fluit, frietje, trompet, geweer... Sommige varianten verwijzen 
naar het gebruik van de penis: pisser, plasser, zeiker, dikmaker (je kunt er een vrouw 
mee zwanger maken). Andere varianten verwijzen naar het grotere geheel waar het 
een onderdeel van is: mannetje, jongeheer, kerel, heer. Soms volstaat een 
persoonsnaam: jan, jantje, Charel, Willem. De vergelijking met een vogel is ook een 
mogelijkheid. In de Middeleeuwen werd de penis graag vergeleken met een 
nachtegaal, in Limburg is de piemel in sommige dorpen een mus, vogel, koekoek of 
papegaai. 
Er zijn grappige verschillen tussen de woordenschatten van de verschillende dor pen. 
In het ene dorp kan het mannelijk geslachtsorgaan een ‘fluit’ worden genoemd, in 
andere dorpen verwijst ‘fluit’ naar de vagina. In sommige dorpen is een ‘fluit’ een 
slons, een te los meisje of een hoer. In andere dorpen: een sukkel. 
In het e-WLD is dat allemaal heel gemakkelijk op te zoeken. Je zoekt ‘fluit’ en vindt 
met één muisklik álle betekenissen, met de bijbehorende dorpen of steden erbij. 
Al met al bevat dit woordenboek van het Limburgs 137.000 woorden voor 17.000 
duizend betekenissen (‘begrippen’). En die 137 duizend woorden hebben in totaal 
1.750.000 verschillende uitspraakvarianten. Een eenvoudige rekensom leert dat er 
voor iedere betekenis gemiddeld 8 woorden zijn, en dat ieder woord gemiddeld op 
13 verschillende manieren kan worden uitgesproken. 
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Programma 2017 
Thema-avonden en jaarvergaderingen worden gehouden in de recreatiezaal van 
zorgcentrum Vastrada. Aanvang 19:30 uur 

Jaarvergadering:  Donderdag  20 april.  
Na de pauze een muzikaal optreden. 

Eerste busreis: Donderdag 18 mei naar Alden Biezen en een bezoek aan het  
Grindmaasproject. 

Tweede thema-avond: Donderdag 22 juni.  
Thema wordt nog ingevuld. 

Kroedwèsj en Fête Champétre in de beeldentuin op zaterdag 12 augustus. 

Tweede busreis: September. 

Derde thema-avond: Donderdag 19 oktober. 
In het kader van de maand van de geschiedenis. 

Alle programmaonderdelen onder voorbehoud. 
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Weurdje van de redaksie 
 
Werm, wermer en den heit….  

‘t Zomert en neet zo’n bietje. In mei temperature van róndj de dertig grade! 
En ouch begin juni kooste dich ein ei oetzjweite. Väöl luuj klaagde det dit neet te 
doon woor. Nou ja, die hawwe waal ein bietje geliek.  
Van den angere kantj, es het sjtraks raengent den doug ‘t ouch weer neet. 
Wat det betruf zeen weer echte Graasbörgers of in dit geval Graasboere: Wat ‘t waer 
ouch duit, ‘t doug noajts! 

Of emes van de redaksie las haet gehad van de wermte is neet bekènd.  
Weer höbbe waal get eerder mótte aanlevere bie de eindredakteur dae de opmaak 
regelt. 
‘t Moos allemaol ein waek eerder… 
En natuurlik hóddelde eine weer es lètste d‘r achteraan. 

Mer good, ger höb d’n Heemklank weer in de henj. Werm of neet werm, te werm of 
neet te werm, te väöl zón of te weinig zón, het maak allemaol niks oet!  
Klage euver het waer moog, mer verangert niks. 

Pak uch get werms of kauwts te drènke, zèt uch in de zón of in de sjeem, bènne of 
boete, waat geer mer wilt! 

Veur noe väöl laesplezeer! 
 
De redaksie! 

 
 
 
 
  

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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Van de vereniging  
LEZING NATUUR DONDERDAG 22 JUNI. AANVANG: 19.30U  VASTRADA. 
Op 22 juni komt Harry van Buggenum, ecoloog Waterschap Limburg, een lezing 
verzorgen over beken in Susteren. 
In de omgeving van Susteren stromen twee belangrijke Zuid-Limburgse beken in de 
richting van de Maas. Het gaat om de Geleenbeek waarvan de bron in Benzenrade-
Heerlen ligt en de Rode Beek die op de Brunssummerheide ontspringt. 
Tussen Millen en Dieteren vormt de Vloedgraaf een belangrijke zijtak. 
De beken hebben een verschillend geomorfologisch karakter en daardoor ook een 
verschillende flora en fauna.  

Geomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie aangeduid) is de wetenschap die 
de vormen van het landschap en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol 
spelen of hebben gespeeld, bestudeert. 
Maar er zijn ook overeenkomsten, vooral op historisch en toekomstgericht gebied. 
Tijdens de lezing zal worden ingegaan op verleden, heden en toekomst. Er is ruime 
aandacht voor de ontwikkeling van de waterkwaliteit, de planten en dieren in een 
beekdal en toekomstig beekherstel. 
 

LEZING KAREL DE GROTE  DONDERDAG 21 SEPTEMBER.  AANVANG: 19.30U. VASTRADA. 
Deze wordt verzorgd door mevrouw Doris Schillings.  
Zij stuurde ons de volgende tekst: 
De  Karolingische cultuur is vernoemd naar de dynastie van de Karolingers.   
Hun weg naar de macht beginnen zij als hofmeiers van de Merovingische koningen 
in de VII. eeuw zoals Karel Martell; zijn zoon Pippin de Korte is de eerste, 
zelfbenoemde, Karolingische koning van de Franken. Hij is de vader van koning en 
keizer Karel de Grote (* ca 742 - ✝  814), grootvader van Lodewijk de Vrome en 
overgrootvader van o.a. Lotharius, Lodewijk II. en Karel de Kale, die het gigantisch 
geworden imperium onder elkaar verdelen. Na slechts enkele generaties verliezen de 
nakomelingen zich in de dynastieën van verschillende Europese vorstendommen.  
M.n. Karel de Grote heeft met zijn politieke, militaire, religieuze en culturele 
ambities een basis gelegd voor Europa, die nu nog op veel gebieden aanwijsbaar is. 
Politiek en militair ziet hij zich als navolger van de Romeinse keizers en wil een 
vergelijkbaar imperium veroveren, waarin hij als bekwaam strateeg ook slaagt. 
Diplomatieke contacten onderhoudt hij met de keizer van Byzantium en de kalief 
van Bagdad om de machtsgebieden tegen elkaar af te grenzen.  
Als christelijke vorst wil hij het christelijke geloof in heel zijn rijk invoeren “und 
bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.”  verkort geldt dan de politiek handige 
formule: één God, één keizer.  
Om zijn grote rijk te kunnen beheersen en te besturen, heeft hij goed opgeleide 
magistraten nodig: daarom legt hij veel nadruk op scholing en opleiding. Maar ook 
de wetenschap, de cultuur en de kunst hebben zijn persoonlijke belangstelling. Uit 
heel Europa trekt hij geleerden naar zijn hof in Aken, die zich met de artes liberales 
bezighouden.  

VAN DE VERENIGING 
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De Karolingische kunst, beeldend en niet-
beeldend, is in haar zuivere vorm een 
propagandakunst, die hij baseert op de 
vormentaal van de Romeinse kunst en de 
inhouden van de klassieke cultuur en het 
christelijke geloof. Zichtbaar zijn vooral de 
Karolingische architectuur, die in Midden- 
en West-Europa de basiliek als basisvorm 
voor christelijke kerken vastlegt. Echter 
voor zijn eigen kerk-paleis-complex, nu 
Dom-Katschhof-Rathaus in Aken kiest hij 
juist voor de naar eeuwigheid verwijzende 
centrale aanleg voor de paltskapel. 
Schitterend, ook letterlijk, zijn de 
liturgische voorwerpen uit de fenomenale 
goudsmidskunst. Misschien nog 
indrukwekkender zijn de Karolingische 
manuscripten, wier kleuren, gemengd uit de 
kostbaarste pigmenten, nu nog stralen als 
1200 jaar geleden. Een boeiende 

uitzondering hierop is het Utrechts Psalters, waarin juist trillende lijnen de spirituele 
bewogenheid weergeven.   
Zowel in de intellectuele erfenis van de Karolingers, als in de beeldende is 
opmerkelijk, dat het samengaan van christelijke en klassiek-heidense concepten en 
ikonografieën geen enkel probleem zijn.   
Hoever de erfenis van de Karolingers nog in onze tijd reikt is o.a. te zien aan de 
Internationale Karlspreis, die ieder jaar op Hemelvaartsdag wordt uitgereikt aan een 
persoon of organisatie, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de eenwording van 
Europa. 
 

VEUR UCH GELAEZE: PLATBOOK 17 MEZIEK 
Cor Voorter  

Ónlangs is ‘t Platbook deil 17 versjene. Gasredakteur woor Henk Hover, de L1-
radiomaker oet Ech. Het thema is : Meziek.  
Hover moogde zich de kop braeke welke tekste en gedichte, in ‘t dialek gesjreve, 
good genóg waore veur in het beukske. Tekste en gedichte oet alle wèndjsjtreke van 
Limburg die de ballotage van Henk höbbe doorstjange zeen opgenómme. 
Opvallend zeen waal de ieëste en de létste sjriever van Platbook 17.  

De ieëste teks is van Annie Schreuders-Derks, uch zeker bekènd en de lètste teks is 
van Jean Dewaide, uch ouch waal bekènd. In de inhawtsopgave sjtuit bie Annie 
achter ziene naam: Zöstere. Bie Jean: Gelaen. Bie de teks zelf sjtuit echter bie Jean 
Dewaide toch Zöstere! 
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Eigelijk mót ‘t niks oetmake oet welke plaats 
emes kump. En ouch neet in welk dialek emes 
sjrif. Es emes sjrif vanoet zien hart en zeen zieël, 
den ligk dao geveul in. Det is belangriek. Det 
m’n daobie de Veldekesjpelling gebroek, prima, 
mer blief estebleef mit de henj van de tekste van 
angere aaf. Veur mich hoof men neet te gaon 
hertale in ein anger dialek. Es emes neet bie de 
ieëste kieër laeze begrip wat d’r sjteit, den laes 
nog mer èns. Gegarandeerd det geer den sjnap 
wat de sjriever  wilt zégke. Gedichte waere te 
dèks verknoajd. 
Annie en Jean gaeve mit hun biedrage platbook 
17 een waardige äöpening en ein gepas ènj. 
Alles dao tösje in is aeve waerdevol.  

 Oos Limburgse taal is riek. Riek aan de klanke 
van de weurd, sjus wie meziek. Laot ós det 
koestere en beware. Den duit dit beukske pas ech 
rech aan zienen  titel: Meziek! 
 
 
 
 

 
 

 
Allegro  vivace 
Laot gaon in 't laeve,  
wie in de meziek: 
 'Allegro vivace' 
zoa veult me zich riek! 

Fluit mit, mit de veugel  
en plök ouch d'n daag.  
'Carpe diem' es motto,  
't bèste gedraag! 

Drief mit op de wolke,  
bie waer en bie wèndj.  
Mit ritme en maote, 
veur minsj en veur kèndj! 

Jean Dewaide 
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Zomergedich 
Guido Gezelle (1830-1899) 
 
Noe ’t zó’n prachtig waer is eind mei en alle veugelkes bliej róndjtórvele nog effe 
ein fragment oet ein gedich van Guido Gezelle, wo-in hae prachtig besjrif wat die 
veugelkes neet allemaol veur ein geluidje make:   Loek Storken 
 
Boodschap van de vogels (fragment) 
  
Zanggebroeders uit het woud,  
met uw talen duizendvoud:  
Gij, die kwinkt en gij, die kwedelt,  
gij, die schuifelt en die vedelt,  
gij, die neuriet, gij die tiert,  
gij, die piept en tiereliert,  
gij, die wistelt en die teutert,  
gij, die knotert en die kneutert,  
gij, die wispelt en die fluit,  
gij, die tjiept en tureluit,  
gij, die tatert en die kwettert,  
gij, die klapt en lacht en schettert,  
vezelt, orgelt, zingt en speelt,  
lispelt, ritselt, tjelpt en kweelt,  
gij, die kwinkelt lijk de vinken,  
en alom gaat slaan en klinken,  
met uw bekken, licht en los,  
dat het kettert in den bosch:  
fluiters, zangers ende slagers,  
kermers, kriepers ofte klagers;  
vogels die, op Gods geleê,  
hier ten lande of over zee,  
jaagt dat uwe vleren zoeven,  
achter ‘t gone u mag behoeven,  
achter ‘t gone uw voedsel is,  
kooren, vruchten, vleesch of visch,  
vliegen, motten, andre kerven,  
al wat gij maar kunt verwerven. 
 
  

http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/gezelle/vogels.html
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Aw bujele 
Loek Storken 
“Geer zeet aw bujele”. Det zagte ze èns taenge ós wie w’r ónger de wanjelpauze 
friedes ós lekker róstig en óntsjpanne ei pintje zote te drènke. “Laot ze mer l.lle”, 
dachte w’r allemaol tegeliek, want det awd waere en gepensioneerd waere haet ouch 
zien sjoan kantje. 
Ein van de “verworvenheden” van de pensioengerechtigde laeftied is, desse, es ’s 
mörges óm kwart op ach dae wèkker ratelt, desse dae verrekde lómmel den mit eine 
flinke sjlaag ’t zjwiege kèns oplègke, en dem den kèns zègke: “Jóng, bekiek ’t dich 
mer! Ich doon nog effe lekker neet mit! Ich kniep nog èns effe ein uigske toe!”  
Heerlik is det! Nog effe ein twieëde rundje! Nog èns effe ein sjtókske lekker 
doorzaege of rónke! Laot die angere mer nao ’t werk gaon. 
Ein anger sjoan dèngk van de get mieë gevorderde laeftied is, desse weer èns trók 
kèns kómme op allerlei plekskes wose hieél sjoan herinneringe aan höbs. Det kènne 
dörpe of sjtaej zeen, mer ouch cafeekes, restaurantjes, danszaelkes, ein dörpke aan 
de zieë, baeke of eine sjoane pool en mieë van die zake. En dao kènse den mit hieël 
väöl plezeer aan trökdènke en doe höbs dao den ouch ruum den tied veur. De minder 
sjoan dènger mósse mer ei bietje vergaete. Waat die dènger betref mósse mer dènke 
desse al ei bietje Alzheimer höbs.  
Es dich den die sjoan gedachte aan vreuger door de kop gaon, den bèsse eigelik bezig 
mit wieëmood en nostalgie. Ouch wieëmood is èin vorm van gelök. Mit väöl van die 
sjoan herinneringe kènse dich ech weer èns lekker gelökkig veule. 
En ouch esse dich, wie jeder jaor mit Prinsjesdaag, es die vrouwelike ministers en 
kamerlede weer allemaol veur joker loupe mit die raar heudjes, weer èns flink aan 
dien pensioen kómme, den mósse, es de zón sjient, mer geweun dènke:  
Wae de zón haet, 
kènt väöl misse! 
Esse gepensioneerd bès, den mósse eigelik ouch oetsjeije dich euver einen hieëlen 
houp dènger zörg te make. Mer det geit nog neet zoa mekkelik ein-twieë-drie. Esse 
ei bietje pech höbs, kump jus vanalles op dich aan wose neet óm gevraog höbs. Toch 
mósse einen houp dènger probere los te laote. 
Bie de Hieëre van ’t Hieëresjträötje höbbe w’r eine d’rbie, dae begint ’t langsaam te 
lieëre. W’r höbbe t’rs ouch d’rbie die lieëre ’t noait. Mer ja, den eine haet talent veur 
dit,  den angere veur det, en weer einen angere veur gaar niks. Ouch op latere laeftied 
blifse dus soms toch nog “talentvol”. 
Zoa vertèlde eine: “Vanmörge zaet de vrouw nog taenge mich: “Waat duisse 
vandaag?” 
Ich zègk: “Vandaag doon ich noe èns oetgesjpraoke hieëlemaol gaar niks!” “Jao 
mer”, zag de vrouw toen: “Det deetse gister ouch al!” “Jao”, haw hae toen weer 
gezag, “mer dao woor ich ouch nog lang neet klaor mit!” 
Det begint d’r dus bie dem al ein bietje op te lieke. 
Es gepensioneerde kènse ouch zoa fijn klasjenere euver vreuger. Esse mit allemaol 
van die “sevetig-plus-exemplare” bie-ein zits te brazele, den geit ’t hieël dèk al 
automatisch euver vreuger.  

DIALEK 
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W’r zote èns mit get van die gepensioneerde hangjóngere bieëin en toen vertèlde 
mien vrouw detse vreuger op ’t werk op de maondigmörge ummer de moppe van ’t 
weekend vertèlde. Eine man bie häör op kentoar, dae verheugde zich dao al ’t gans 
weekend op want bie dem woorte bliekbaar neet zoaväöl moppe vertèld. Es weer 
oetginge hasse t’rs d’rbie, die vertèlde eine gansen aovend moppe esse ze leets 
gewaere. Die kome neet mieë sjtop. 
“Jao”, zaet eine, “mer ich maak mich dao noe toch waal langsaam ei bietje kopzörg 
euver, det ich die allewiele neet mieë kèn ónthawte”. “Och”, zaet weer einen 
angere.”Det hoof ouch gaar neet. Nog effe en w’r kènne ós elke waek dezelfde 
vertèlle, det maak den allemaol niks mieë oet!” 
Ein anger veurdeil van de pensioenlaeftied is det me röstig èns get moog zeivere, 
desnoads op dienen trui of op dien bóks. Ouch esse eine lieës vlege is det neet mieë 
zó’ne ramp. 
Nog ein veurdeil is desse den tied höbs óm get heunderkes te hawte. Bie ’t zangkoar 
van Deetere (waereldberoemp in Deetere, Roostere, Illikhaove, Vèsjerswieërt en 
ómsjtreke) hawwe ze Gène gevraog wieväöl hoonder det d’r noe wool gaon hawte. 
Wie g’r mesjien weit wool dae van kanaries euversjtappe op hoonder. “Tösje de zès 
en de zeve”, haw dae gezag.”Jao, mer det kan neet, det zeen t’r zès en ein half. Det 
mótte t’r zès zeen òf zeve!” 
“Nae, nae”, haw dae sjlauwe jóng weer gezag.”Dao is euver naogedach. Ich haw 
gedach: zès, en mich dao den eine lekkere hawve haan bie te pakke”. Geer heuërt ’t 
al, det lang zènge in ein koar det is ouch neet good veur eine minsj. Dao krisse toch 
ouch aafwiekinge van. 
Bie det zènge van al die mèsse, loupe die jónges toch ouch waal aaf en toe ’t ein en 
anger op. Jao,det geit dich neet in de kaw kleijer zitte. “Gezegend door de Heer”, 
zaet Gène bie veurbeeld ummer es d’r op sjtraot ónger ’t wanjele ein sjoan “sjtökske” 
natuur zuut langsloupe. En van al det Latien höbbe ze ouch eine flinken tik 
mitgekrege.  
Zoa is d’r eine van det in Zöstere waereldberoemde zangkoar van Deetere, dae hèt 
van veure Jo...,  en van achter ..han en dae is van Zöstere gebäörtig. Ich kèn dem nog 
van vreuger bie de verkenners, en toen woor ’t nog einen hieële nette jóng. Mer ouch 
dae haet waarsjienlik väöl te lang gezónge. Es dae dao baove op ’t koar eine lieët 
vlege of ein boertje lieët, den zaet dae ummer: DE PROFUNDIS CLAMAVI AD TE 
DOMINE. Veur luuj die neet al te dèk in de mès kómme, det beteikent: Vanuit de 
diepte o Heer heb ik tot U geroepen. Jao jao, vanuit de diepte....Volges mich kènse 
dit toch waal rangsjikke ónger de beroepsdeformaties. 
Es jónge minsj kènse dich dit neet permittere, mer es pensionado kumpse daomit 
weg. 
Ein groat naodeil haet det gepensioneerd zeen waal: Doe kris eine nuuje baas. 
In ’t róscafeeke treffe w’r ós ouch dèkker mit anger pensionado’s óngerein en den 
heuëre w’r natuurlik ouch dèks get kal oet ein anger dörp. Lèts heuërde w’r van eine 
detse dem op zienen awwen daag toch nog aan ’t wirke hawwe gekrege. Hae vertèlde 
det d’r ieës bienao twieë jaor in Ede in deens haw GELAEGE, daonao haw d’r tót 
aan zien pensioen op de gemeinte GEZAETE, mer noe d’r daonao thoes bie de vrouw 
zoot, toen is d’r pas ech aan ’t werk gezat gewore. Geer zeet ’t al weer, die vrouwluuj 
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kriege väöl mieë vaerdig es ’t gans leger en de gemeinte bie-ein. Mer det wis g’r 
waansjienlik al oet eige sjlechte ervaring. 
Nog zó’n naodeil is desse ummer mit de vrouw mós gaon winkele. 
Zoa woor ouch eine dae woor mit zien vrouw, die lestige veut haw, nao zó’n 
sjoonspeciaalzaak mótte gaon veur apaarte sjoon. Neet te voot natuurlik, mer mit den 
auto. Geer zult noe waal dènke: “Es ’t allein mer lestige veut zeen, den vilt ’t nog 
mit!”  Mer serieus: zien vrouw die pasde mer en die pasde mer, mer geinein paar 
zoot lekker. Gans op ’t lètste dao zagse: “Ja, dees, die zitte lekker”. “Ja mer 
mevrouw”, haw de verkuiper gezag, “geer zit mit de veut in de doas!” 
En daen erme jóng al weer mít vrouw, mer zónger sjoon heives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naodeil nummer zoaväöl is desse dèks mit zó’n verdomp gebit ligks te klómmele. 
Oppe Nuujsjtadt in de Piep, dao koom eine bènne dae kalde hieël raar, en zien 
kammeraote dachte al detter ein besjlaag of zoa get haw gehad. “Ja”, zag de jóng, 
”ich weit neet wat mich aan de pens is!”  En wat bleek noe? Hae haw zien baovegebit 
ónger zitte, en zien óngergebit boave, en daodoor kalde hae ouch get óngerstebaove. 
“Jao”, zaet ziene bèste kammeraod, “mer toch kalse zoa al väöl versjtenjiger es 
anges!” 
De jóng zag dao mer niks op: Esse awwer wurs, mósse ouch wiezer waere.    
En neet allein veur pensionado’s guljtj: 
Lieër van gistere,  
druim van mörge, 
en laef vandaag. 
 
En esse ’t erg vuns óm awd en gepensioneerd te waere, den treuës dich mer mit de 
volgende gedachte: 
Nog väöl erger es sevetig waere, 
is gein sevetig waere. 
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Wie ein “akelig vuil dorp” oetgreujde tót ein sjoan plaats 
Evert Zits 

Kortgeleje loos ich in ‘de Limburger’ ein artikel van Guus Urlings (veur de 
Natuurvriende geine ónbekènde) euver ein bènnekort te versjiene book mit d’n titel 
“Limburg door vreemde ogen”. 
Dao-in sjtaon besjrievinge van reize door Limburg, die in de neugetieënde ieëw en 
in ’t begin van de twintjigste ieëw door ènkele auteurs oet bènne- en boetelandj zeen 
gemaak. 
Wens-te doe ein reis door Limburg óngernooms, koos-te de plaats Zöstere, wo 
Hollandj op z’n allersjmaalst is, neet euversjlaon. 
De Riekswaeg krunkelde zich doe, mit eine groate S-boch midde door Zöstere det 
doe bekènd en ouch beruch woor es ‘de flessenhals van Limburg’.  Dao is pas ein 
ènj aangekómme doe, nao fieërtig jaor planne make, in 1984 de randjwaeg gereid 
koom. 
’t Ligk den ouch veur de handj det in ein van die reisversjlage aandach aan Zöstere 
wurt gesjónke. In ein publicatie getiteld ‘Kunstenaarsreisje door Limburg en België’ 
zèt ‘ne zekere J.F. Christ “Zöstere anno 1841” in de kieker of baeter gezag ‘te kiek’. 
Laes mer, geer gaot mit de ouge knippere. 

Vuil dorp 
‘Iets akeligers dan Zusteren, leezer, kan ik mij niet voorstellen. Een morsig, vuil dorp, 
zonder boomen, en ik zoude er haast bijvoegen zonder bewoners; want men zag 
letterlijk geen sterveling op straat, alsof men zich in een door de pest overwoekerd 
oord bevonde, en in dit oord moesten wij ter ere van onze voerman, die stokvisch 
moest eten, anderhalf uur doorbrengen … .’ 

Det is toch effe sjrikke! Zöstere, Zöstere waat woors te deep gezónke! 
Mer ich kan uch gerös sjtèlle. De pes woor doe neet oetgebraoke. En “geen sterveling 
op straat”? D’r woonde doe in Zöstere ongevieër achtieënhónderd sjtervelinge. 
Hauwe die zich versjtop? 
Mer det Zöstere in daen tied ‘ne oetgesjtórve indrök maakde, vilt waal te begriepe. 
’t Woor doe ein klein dörp, wo d’n tied sjeen sjtil te sjtaon. De ermelik oetzeende 
beboewing woor gekonsentreerd in de ieëwe-auw kern die nog ómgaeve woor door 
grachte en walle, want al in 1276 hauw ’t auwd-Suestra sjtadsrechte gekrege. Mer 
sjtadse allures haet ’t noats gehad. 

Leefdesleid in Zöstere 
Dao woor zoa’n tachtig jaor later ouch zeker gein sjpraoke van. Det kan me laeze in 
’t book “Boven het dal en andere verhalen” det in 1919 is gesjreve door ein van de 
bèste Hollese sjrievers Nescio (pseudoniem van J.H.F. Grönloh). De hooffiguur van 
’t verhaol, dae in Amsterdam woont, is verleef op ein vriendin, die in Valkeburg op 
vakantie is. Hae reis ‘m nao, mit de fits, óm ‘m te verrasje. Mer det verwachte tête-
à-tête wurt ein groate teleursjtèlling en gans mistreuëstig fits t’r trök nao Amsterdam. 
Óngerwaeg kump t’r door Zöstere, wo d’r “in een bescheiden herberg” z’n 
leefdesleid verwirk. D’n titel van ’t betreffende hoofsjtök in ’t book hèt den ouch 
“Susteren en het einde”. 
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Twee dagen later had hij gedineerd in een zeer bescheiden herberg in een klein 
stadje, aan den grooten weg die van Mook tot Maastricht, ver over de honderd 
kilometers lang, door heel Limburg loopt. 
’t Plaatsje had maar één straat en die was zonder schaduw en maar één herberg. In 
die straat liepen dien middag om vijf uur drie koeien en een kip, de koeien gingen 
ergens een poort binnen en toen was de kip alleen over en pikte tusschen de keien. 
En midden op de keien stond, zonder eenigen duidelijken reden een groote, 
zinnelooze hardsteenen pomp met een grooten, zinneloozen ijzeren slinger, als een 
onvoltooid vraagteken, met een grooten zinneloozen ijzeren knop en zoo zag die 
slinger er uit alsof niemand hem zou kunnen optillen, gesteld dat ooit iemand op de 
gedachte zou komen om uit die pomp te pompen. En zoo stond daar die pomp, 
verlaten en stompzinnig. 

Den volg ein oetveurige amusante besjrieving van ’t interieur van d’n herberg1. Dao 
oet bliek det det ’t Bondshotel mót zeen gewaes. Det markante pandj haet gesjtange 
oppen hook van de Merretsjtraot (Riekswaeg) en d’n Deetersewaeg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto van de Merretsjtraot (Riekswaeg) begin dertiger jaore.  

Weinig laeve in de broewerie; allein mer ein Fordje en eine minsj! 
Rechs ’t Bóndshotel. Dit café-hotel woor ’n bekènd trefpunt veur koupluuj en 

vieëhanjelieëre. Dit auwd markante pandj is in 1966 aafgebraoke  
óm verkieërstechnische raeje. 

 

                                                      
1 Oetveurig verhaol “Susteren anno 1919 bezien door de bril van Nescio”, Evert Zits, 
Heemklank 1991-1 
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“’t Plaatsje had maar één straat en daar liepen ’s middags drie koeien en en kip”. 
Es-te det leus den wrifs-te dich toch de ouge oet en geis te dènke aan ein wied 
aafgelaege gehuch in de Russische sjteppe. Mer toch neet aan Zöstere anno 1919! 
Blif de vraog: zou daen Amsterdamse fitser, vanwaege zien leefdesleid, dao in ’t 
Bóndshotel te deep in ’t glaeske höbbe gekeke? 

Groate verangeringe 
Mer doe, begin twintjiger jaore van de veurige ieëw, begoos ’t al ieëwelangk 
ingedómmeld Zöstere tót laeve te kómme. Dao wore groate verangeringe op kóms! 
In de buurtsjap Heide wore de Staatsspoorwegen begoos mit de aanlègk van ’n 
enorm rangeerterrein det ein groate rol ging sjpele in de aafveur van de kaole van de 
Limburgse miene nao alle deile van ’t landj. Dit rangeerterrein, achtentwintjig 
hectare groat, drie kilomaeter langk, mit zestieën sjpaore, zou oetgreuje tót ein van 
de groatste van Nederlandj. 
Veur de väöl sjpaorluuj oet ’t ganse landj, die nao Zöstere wórte euvergeplaats, moos 
hoesvesting verkrege waere. In rap tempo óntwikkelde zich ein nuuj woonwiek tösje 
de auw woonkern en de sjpaorbaan. In det nuuj woongebied, det de naam Mariaveldj 
kreeg, wórte waeg aangelag en verreze woningcomplexe, ’n kirk mit kloaster en 
twieë sjoale. Intösje woor ’t inwonertal van Zöstere enorm toegenómme; van 2365 
in 1910 tót 4133 in 1930. 
Ouch veel eine groate achteroetgangk van de agrarische beroepsbevolking waar te 
numme. Väöl luuj vónje nuuj werk bie ‘’t Sjpaor’ en de miene die in opkóms wore. 
Door dees toename van de werkgelegenheid koom d’r mieë welvaart in oos kontreie, 
wo veurhaer eder ermood den welvaart woor gewaes. 

Oorlog 
Die gunstige óntwikkeling van Zöstere wórt versjteuërd door de Twieëde 
Waereldoorlog. Op ’t ènj daovan moos ’t dörp ‘ne zjwaore tol veur zien bevrijding 
betale. Van september 1944 tót januari 1945 woor Zöstere frontgebied en óngerging 
de gruwelike versjrikkinge van d’n oorlog, mit es groatste tragedie de evacuatie op 
7 november 1944 van de ganse bevolking nao Posterholt. Pas op 26 januari 1945 
koom hie de langverwachte bevrijding. Doe de luuj van Zöstere weer heim kome, 
woor hun dörp verangerd in eine groate puinhoup. 
De herboew van de zoa zjwaor getróffe gemeinte haet jaore gedoerd mit ’t gevolg 
det Zöstere in taegesjtèlling tot väöl anger gemeintes neet tót wiejere oetbreiing 
koom. 

Wederopboew 
Mer naodet de herboewplanne wore oetgeveurd koos m’n oetbreiingsplanne gaon 
aanpakke. Vanaaf ènj vieftiger jaore wórte róndjóm Auwd Zöstere en Meriaveldj 
nuuj woonbuurte geboewd: Munsterveldj, Meuleveldj, Middelveldj, Wolfskoul, ’t 
Heuls, Opkoye en de Mehre. 
In de loup der jaore greujde Zöstere oet tót ein sjpecifieke woongemeinte mit ein 
good woon- en laefklimaat. Ein plaats mit landelik karakter det good aansjlut aan ’t 
aangrenzend aope gebied van Midde-Limburg, det ein bufferzaone vormp tösje de 
stedelike gebiede van Zitterd-Gelaen en Remunj. 
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Natuursjoan en recreatie 
’n Belangriek aspek in de 
óntwikkeling van Zöstere is gewaes 
det m’n al in de zestiger jaore ’t belang 
van natuur en landjsjap haet 
óngerkènd. 
Det koom tót realesering door 
landschapsinrichting, groenplannen2, 
oetbreiing op groate sjaol van ’t 
besjtaond bosbezit en buimaanplantj 
langs veldjwaeg. 
Mer sjtilaan begoos m’n ouch de 
recreatieve meugelikhede van al det 
netuursjoan te óntdèkke en Zöstere 
ging zich recreatief-toeristisch mieë 
profilere. Det inspireerde de gemeinte 
tót ’t oetgaeve van ‘ne toeristische 
folder in 1984 mit de wervende 
sjlogan “Susteren, de groene taille van 
Limburg”. 
In dae fijn verzörgde folder wurt 
oetveurig informatie gegaeve euver al 
’t sjoans waat Zöstere en ómgaeving 
te beje haet op ’t gebied van natuur, 
landjsjap, historie en toeristische 
attracties. Hie volg d’n inleidende 
teks: 
 
 
 

WAAR HET GRONDGEBIED VAN 
NEDERLAND OP ZIJN SMALST IS, IN 
HET HART VAN LIMBURG, LIGT HET 
LANDELIJKE SUSTEREN, 
BESTAANDE UIT DE WOONKERNEN 
SUSTEREN, NIEUWSTADT EN 
ROOSTEREN. HET LAND VAN 
SUSTEREN WORDT OMKRANST 
DOOR BOSSEN, VANDAAR DAT MEN, 
MET ENIGE FANTASIE, MAG 
SPREKEN VAN "DE GROENE TAILLE 
VAN LIMBURG" . 

  

                                                      
2 ’t Gebied wo noe ’t lommerrijke Euro Parcs Resort Limburg “Hommelheide”  is gelaege 
woor zestig jaor geleeje ein groate kaal vlakte wo geine boum te bekènne woor. 
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DEZE STREEK MET EEN RIJK HISTORISCH VERLEDEN, KAN BOGEN OP EEN SCHAT 
AAN NATUUR- EN LANDSCHAPSSCHOON. MET NAME DE VELE BOSSEN, MET EEN 
VEELZIJDIGE FLORA EN FAUNA, VORMEN PARADIJSELIJKE STUKJES NATUUR. 
TOT DE  "NATUURLIJKE" KWALITEITEN VAN SUSTEREN MOGEN OOK GEREKEND 
WORDEN DE STILTEGEBIEDEN EN HET TYPISCHE MAASLANDSCHAP VAN 
ROOSTEREN. 
AAN HET BOEIEND VERLEDEN VAN DEZE STREEK HERINNEREN DE VELE 
BEZIENSWAARDIGHEDEN; OUDE KERKEN, KASTELEN EN MONUMENTALE 
BOERDERIJEN . 
VOOR DE TOERIST VORMT DE UNIEKE INTERNATIONALE LIGGING VAN 
SUSTEREN EEN BIJZONDERE ATTRAKTIE. 
HET GRENST ZOWEL AAN DUITSLAND ALS AAN BELGIË.  
IN EEN WANDELING VAN RUIM EEN UUR KAN MEN DRIE LANDEN BEZOEKEN. 
EN DAT IS TOCH WEL IETS OM OVER NAAR HUIS TE SCHRIJVEN! 

In dae folder wurt ouch aandach gesjónke aan Nuujsjtadt en Roostere. Dees plaatse 
wore in 1982 bie de herindeiling van Zuid-Limburg bie Zöstere gevoeg. Door de 
toevoeging van Roostere woor Zöstere aan Belsj gaon grenze en wórt daodoor ein 
döbbele grensgemeinte. De oetbreiing van Zöstere hauw tót gevolg det m’n in ’t 
graasboerriek ’t woord ‘Groot Susteren’  ging gebroeke. Det insjpireerde ‘ne 
plaatselikke bekker tót ’t bakke van eine gans eksklusieve taart mit de naam ‘Groot 
Susteren’. Die taart wurt noe nog ummer mit sjmaak geconsumeerd mer ‘Groot 
Susteren’ besjtuit neet mieë. 

Fusie Ech-Zöstere 
Op 1 januari 2003 koom ’t tösje de gemeintes Zöstere en Ech tót ein vriewillige fusie 
en verdween Zöstere es zelfstandige gemeinte van de kaart.3 
Die fusie-operatie is praktisch geruisloos verloupe. Oet “’t volk” is gein anti-comité 
opgesjtange en neet geprotesteerd en d’r woor gein “geween noch geknars der 
tanden”. 
De fusie is veur allebei de gemeintes van groat belang gewaes en kan m’n besjouwe 
es ‘ne ‘gouden greep”. 

Zöstere is Zöstere gebleve, dao haet de fusie mit Ech niks aan aafgedaon. ’t Haet 
zien identiteit behauwte zoa-es det ouch ‘t geval is gewaes mit Nuujsjtatdt en 
Roostere bie de herindeiling van 1982. 
De aafgeloupe jaore zeen d’r in Zöstere allerhandj projekte oetgeveurd óm ’t laef- 
en woongenot te vergreuëte. Te väöl óm op te neume mer ’ne topper is toch waal 
gewaes de prachtige face-lift die Meriaveldj, de groatste woonkern van Zöstere, haet 
óngergange. 

Weer kónne den ouch vassjtèlle det, óndanks de sjterke bandj dae m’n in Zöstere 
haet mit ’t verleje, m’n ouch veuroet wèt te kieke en zich aanpas aan ’t ritme van de 
nuje tied. Koos dae reiziger van vreuger, J.F. Christ, noe nog èns trökkómme in 
Zöstere … Zöstere, ’n fijn plaats óm te wone, ’n plaats óm van te hauwte. 

 
                                                      
3 “Gemeente Susteren verdwijnt van de kaart”, Evert Zits, Heemklank 2002-3 
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Wo Hollandj op zien allersjmaals is4   

Wo Hollandj op zien allersjmaals is, 
Dao tösje Belsj en Pruusjes in, 
Dao ligk ein dörp, door greun omgaeve  
Ein sjoan aw kirk dao midden' in. 
De tores sjtaon d'r sjtil te druime.  
Van eine lang vervlaoge tied, 
Van heilige en eine keuning 
Mit praol en prach, mer ouch van sjtried. 

Refrein: Det is mien deerbaar auwd Suestra. 
Vertroewd wie eine klokkeklank!  
Dao veul ich mich zoa mit verbónje.  
Det blif mich leef, mien laeve lank! 

Wie leeflik is t'r nog 't landjsjap.  
In alle tieje van ’t jaor, 
Mit al die veljer, bösj en baenje.  
En baeke es kristal zoa klaor. 
De prach van blome, buim en plante  
En al die veugel die m’n heuërt. 
Van al det sjoans kan m’n genete.  
Zoa sjtilleweg en óngesjteuërd. 

Hie veug m’n zich nog nao 't laeve  
En hilt m’n van plezeer en zank. 
De hermenie, de sjötterieje, 
Det is ein fieës van kleuër en klank.  
M’n viert nog richtig vastelaovend  
En zungk gaer van 't bleumke droet!  
Hie vilt waal ummer get te viere, 
Hie sjtuk m’n gaer de vane oet! 
 

 
  

                                                      
4 Sjlotleed van ’t Bliesjpel “Wo Hollandj op zien allersjmaals is”, 2001 
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Calimerologie 
Ad van Mierlo 
 
’t Is geine kul of fantasie  
det ich mich good kèn vènje 
in de calimerologie. 
Ich höb door ervaring gelieërd 
óm alles oppertied te relativere 
en ’t ieës  
èns röstig te beredenere. 
Dit haet mich  
tót de euvertuging gebrach 
det calimerologie 
ein kwestie is van krach, 
want wae ‘t kleine neet wèt in te sjatte 
geit vreug of laat 
oet zich zellef waal veur de ratte. 
  

GEDICHTE 
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Vaere in die vot 
Ad van Mierlo 

Kumentaere 
leet hae zich zien vot 
volsjtaeke mit vaere.  
De versjaote kleuëre  
maakden ‘m niks oet 
want es ’t tied woor 
sjtóng hae dao 
gesjtief en gesjtreke 
mit de bors veuroet. 
Alle medalies haw d’r óm  
en hae vroog zich ouch neet aaf: 
Bèn ich noe zoa sjlum 
of die angere zoa sjtóm? 
 
Verdeend of neet 
det interesseerde ‘m  
geinen eine reet 
went hae mer veuraan sjtóng 
en wórt gehuldig                             
es de groate jóng. 
Jaomergenóg 
haet ’r noajt in de gate gekrege 
det ‘r es miensj                           
net neet in waerde is gesjtege. 
Greuëtsj en verwaand 
löp hae daoveur nog altied róndj 
mit angermans vaere in zien kóntj. 
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Zagsjpreuke 
Annie Schreuders Derks 
In ’t lètste jaorbook van Veldeke Limburg is dit artikel gepubliceerd. 
Weer meine det det ouch waal get is veur de laezers van de Heemklank. 
 

Pierre Bakkes en Ton van de Wijngaard sjreve in det artikel: 

Van mw. Annie Schreuders-Derks krege v'r 'n gans oetgebrèdje lies 
van zagoetdrökkinge in 't dialek van Zöstere. Det type oetdrökkinge of 
spreuke zeen volges ós neet erg bekindj. In waordebeuk, ouch die van 
Limburgse dialekte, vinjs se ze muundjesmaot. Inne lesse-Nederlands 
in sjoeale kómme ze ouch neet veur. De lesbeuk neume die neet. 
Versjillendje raeje daoveur kónne zeen: 
1. ze zeen mesjien neet mieër aangepas an ozen tied; 
2. ze gaeve mesjien te min speelsigheid in taal aan; 
3. dao zitj te min aan 'dichterlike' sjoeanheid en taalspel in. 

Veer meine det 't 'n categorie van taalspel is die de meujte waerd is 
óm dao aandach aan te bestaeje. Annie Schreuders-Derks haet d'r 
hieël get verzameldj, mieër es veer d'r oeats bie-ein hawwe zeen staon. 
Mit dit artikelke geit alle ieër nao häör. 

 
 
 
Waat zeen typisch Limburgse sjpreuke en oetdrökkinge? Dao kan men geine piel op 
trèkke. Waat weer meine es bezunjers in hoes te höbbe, kómme weer opèns ouch bie 
de Pruusje taege of bie de Fransoze. En dökker nog väöl wiejer weg. 
Det geuf zich gein wónjer, sjpreuke kómme oet de volksgeis en luuj zeen eigelik 
euveral ’t zelfde. Al ’t eigenaardig gedraag van luuj kump men in de volkstaal taege. 
Hie en dao kan men get óngersjeid vènje sumpelweg ómdet in bepaolde sjtreke eine 
angere laevessjtiel te vènje is. Zoa vundj men hie in Limburg neet väöl oetdrökkinge 
die mit de zieë en sjeepvaart te make höbbe. In ’t Hollandse haet de zieëman ’t 
hoogste woord, wiel de boer hie bie ós get mieë te vertèlle haet. Mer euveral kènt 
men oetdrökkinge euver hanjel, bedrief, sjoal en kirk. 
Ein gans bezunjer saort sjpreuke zeen “de Zag-sjpreuke”. 
Waat men dènk en zelf neet wilt of durf te zègke, sjuuf men eine angere in ziene 
móndj. Dae angere kènt jederein zeen: ein vrouw, ein begien, eine boer, eine deef, 
eine sjnieder enz. 
Ouch dere kónne opèns gans veurwitsig oet den hook kómme. Kort gezag:’t zeen 
komische angermansgezègkdes. Dudelik is, went men eine angere aan ’t woord lieët 
is det hieël döks sjpottend en soms zelfs vrech of ein bietsjke graof. 
Mer graof of neet, mit hieël väöl sjpas höb ich óngersjtaonde zag-sjpreuke door de 
jaore haer bieeingezeumerd. 
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SJPREUKE VAN LUUJ 
1. sjpreuke van vrouwluuj in 't algemein 
'Det geit aan', zag 't awd wief, en häöre rok sjtóng in brandj. 
'Noe gaon weer ’t kriege', zag ’t awd wiefke, 'ze vrieje mien dochter en mich laote 
ze ligke'. 
'Zoa haet ’t gezaete', zag ’t wiefke, en ze haw de pispot gebraoke. 
'Jederein zien eige menere', zag ’t awd wiefke, en zie ging zittend sjterve. 
''t Wurt heit vandaag', zag de heks, wie ze häör nao de brandjsjtapel brachte! 
'Waat men al neet mitmaak', zag de heks, en ze wórt verbrandj. 
'Alles mit euverlék', zag de vrouw, en zie brooj ´t sjpek in de bótter. 
'Ze make de bökkeme ummer klinder', zag de vrouw, en zie zoog eine sjtekel ligke. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. sjpreuke van mansluuj in 't algemein 
'Alles mót ein ènj höbbe', zag de man, en hae beet eine peetsj in twieë. 
'Ieës doon waat neuëdig is', zag de man, en hae goof ziene jóng ein pak rammel. 
'Noe gaon weer ’t kriege', zag de man, en hae sjmeet zien vrouw van de trap aaf. 
''t Oug wilt ouch get höbbe', zag de man, en hae sjloog zien vrouw ein blaw oug. 
'Alles mót gelieërd zeen' zag de boer, en hae sjmeet zien vrouw oet de 
opkamervinster. 
  
3. sjpreuke van jóng maedjes 
''t Zal mich benüje waem mich krig', zag 't maedje, en dao koom mer geine vriejer. 
'Det zou ich waal wille', zag ’t maedje, 'dets te mit mich vriets wo ich bie bön'. 
  
4. sjpreuke van jóng jónges 
'Op is mooi', zag de jóng, 'mer alles op is neet zoa sjoan'. 
'Ich zal alvas get helpe', zag de jóng, en hae oot de pap op wiel de mam nog baejde. 
'Det zal mich neet mieë gebeure', zag de jóng, 'det ze mien mam nao ’t kirkhaof 
brènge en ich neet dao bie bön'. 
'Bienao eine sabel', zag de jóng, en hae vónj ein sjei. 
'Geraak', zag de jóng, en hae sjmeet zien vader ein oug oet. 
'Det zal waal gaon', zag de jóng, en hae droog ’t kawf nao de sjtad. 
'Ich wil hogerop', zag de jóng, en hae koom aan de galg. 
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5. sjpreuke van boere en boerinne 
''t Gemaak geit veur de ieër', zag de meid, en ze sjleep bie de boer: den hoofde ze ein 
bèd minder op te make. 
''t Kort al', zag de boer, en zien humme verbrandje. 
'Alles is mer eine weet', zag de boer, en hae bloos mit zien vot de lamp oet. 
'Ich gaon èns kieke of mien femilie al sjlieëp', zag de boer, en hae ging kieke in de 
verkessjtal. 
'Dae ’t breid haet, lieët ’t breid hange', zag de boer, en hae sjleipde 't zaodkleid. 
'Ich kiek neet op hónder gölje', zag de boer, en hae keek in zien laege geldjlaaj. 
'Noe is ’t aafgeloupe', zag de boer, en ’t raad leep 'm oet de sjörskar. 
'’t Wurt ummer erger', zag de boer, 'ieës sjturf mien vrouw, doe mienen os en noe ’t 
verke'. 
'Det hulp taege de muus', zag de boer, en toen sjtook hae de sjuur in brandj 
'´t Geuf twieë kwaoj sezoene', zag de boer, Paosje went-s te mós zègke (biechte) en 
Baomes wents te mós lègke (1 oktoaber pach betale). 
'Jeder 't zient', zag de boer, en hae oot 't kèndj de pap oet. 
'Ich wil vree hawte mit jederein', zag de boer, 'mer ze mótte doon waat ich zègk'. 
''n Ei is 'n ei', zag de boer, en hae sjnapde zich 't dikste. 
'Niks verlaore laote gaon', zag de boer, en hae zoekde aan 't verkestouw. 
'Det haw ich neet gedach', zag de boer, en hae veel van de kar. 
'Gooj hulp is alles', zag de boer, en hae sjpande zien vrouw veur de ploog. 
'’t Is mer ein grepke', zag de boer, en hae kietelde zien vrouw mit de reek 
''n Erm vrouw is ein aeve groate plaog es 'n rieke', zag de boer, en hae trouwde zich 
ein mit geldj. 
'Noe zeen weer weer ónger ós', zag de boer, wie hae zien vrouw nao ’t kirkhaof haw 
gebrach. 
(Schertsend gezegd wanneer iemand vertrekt.) 
'Men kan neet euveral aan dènke', zag de boerin, en ze mólk de koe zónger tob. 
  
6. sjpreuke van kirkbedeenders 
'Hawt dich aan ’t gelouf vas', zag de pesjtoar taege de man dae in ’t water loog. 
'Wirke is zalig', zag de begien, mer ze deeg ’t neet gaer. 
'Wirke is zalig', zagte de begiene, en ze droge mit zeve eine boanesjtek. 
'Kruuts of munt', zag de begien, en ze trouwde mit de bankdirecteur. 
'Alle bate helpe', zag de begien, en ze reurde de pap mit ein sjtrikpreem. 
'’t Geit good in de missie', zag de pater, de luuj beginne al te janke. 
'Waat noe gezónge?' zag de köster, en de kirk sjtóng in brandj. 
'Wo geine krieg is, is gein ieër', zag de köster, en hae sjloog de beelde mit eine 
tesjeplak óm de naas. 
  
7. sjpreuke van versjillende anger luuj 
'Ich zal de madam get helpe', zag de knech, en hae lekde de teiere aaf. 
'Zeker is zeker', zag de knech, en hae bónj de kapotde hóndj de moel toe. 
'De leefde is blèndj', zag de knech, en hae peuënde ’t kawf door ein däöre hèk. 
'Praoperheid mót zeen', zag de deensmaag, en ze kaerde de taofel mit de bessem. 
'Det blink ouch', zag de deensmaag, en zie wiksde häör sjoon mit sjroap. 
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'De ieër beware is mer lestig', zag de meid, 'ich bón blie det ich de mien kwiet bön'. 
'’t Is Nuus', zag de Pruus en hae sjtóng veur Düsseldorf. 
'Jao en nei', zag Sef, 'de groate paort is toe, mer de klein sjtuit nog aope'. 
“Bekans mis', zag Manes, wie hae nao den hóndj sjmeet en zien sjoanmoder raakde. 
'Óm te vrieje mót ´t duuster zeen', zag Pieërke, en hae deeg ´t leech oet. 
'´t Grótste leech is de vrouw', zag Pieërke, 'daoveur vrie ich ummer in de sjeem.' 
'Waat eine wèndj', zag Pieërke, en hae bloos mit zien vot de kaes oet. 
'Ich veursjpel det Slevenhieër kwaod geit waere', zag Pieërke, en hae sjneej zich ´t 
kruuts oet de bóks. 
'Ich maak det ich wegkóm', zag Sjang, en hae hóng zich op. 
'Ich wól det ich hardluiper woor', zag Sjang, en zien bein wore aafgezat. 
'Doog mich det mer èns nao', zag Graad, en hae brook allebei zien bein. 
'Alles is meugelik', zag Maerte, 'mer ’t wilt mer gein geldj raegene'. 
'Jeder ziene sjmaak', zag Hèndrikske, en hae sjnee zich 't mager oet de sjènk. 
'Waat ein werk', zag Hermke, en hae goof zien vrouw ein pak rammel. 
'Ich bön hie de baas', zag Joep taege zien vrouw, en hae sjleep ónger 't bèd. 
'Vrouw-zeen geit nog', zag Anneketrien, 'mer widvrouw blieve geit mich get te wied'. 
'Det haet geldj gekos', zag Bet en zie sjod de koffiebrozele in de tas. 
'’t Is frisj op de zieë', zag de sjipper en hae voor op de Maas. 
'Det höbs te mis', zag de baedelieër, en doe beet 'm den hóndj in zien houte bein. 
'Ouch good', zag de baedelieër, en hae kreeg niks. 
'Dao zeen ich gein gaat in', zag de sjtruiper, en hae loerde in ein knienspiep. 
'Weer doon hie alles gans geweuën', zag de herbergeer, en hae sjöpde de sop oet mit 
zien henj. 
'Weer zólle wènne', zag d'n advocaat, en hae dach aan ziene geldjbujel. 
'Waat ein prakkezere', zag de sjnieder, en hae zat de lap naeve ’t laok. 
'Det zit d’r in', zag de sjmeed, en hae veel in eine nagel. 
'Ich zal dich helpe', zag de sjmeed, en hae haw gein vuur en gein iezer. 
'Sjtraof mót zeen', zag de sjoalmeister, en hae oot ’t kèndj de bótteram op. 
'Maak niks oet', zag de wiesvrouw, 'went ’t kèndj mer dao is'. 
'Noe geit ’t neet wiejer', zag de voorman, en hae zoot mit de wage in de baek. 
'Laot mer alles euver dich haer gaon', zag de voorman, en hae loog ónger 't raad. 
'Det wènt waal, poeske', zag de bekker, en hae vaegde mit de kat d'n heite aove oet. 
'Det haet gein zjwaorigheid', zag de bekker, en hae haw zien broad te lóch. 
'Noe kump ein kunssjtök', zag de sjoester, en hae maakde de sjoon zónger zaol. 
'Is nog lang neet aovend', zag de kraojevenger, en hae haw al ein. 
''Ich zal dich helpe', zag de sjmeed, en hae haw gein vuur en gein iezer. 
'Dao ligk de knoup', zag d'n directeur taege de chef, en hae heel zien bóks op mit 
zien henj. 
'Dao kóm ich op trök', zag de sjpeelman, en hae koos mer ein leedje. 
'Det is anger kaore', zag de mölder, en hae beet in eine moezekeutel. 
Alles mit maote', zag de sjnieder, en hae sjloog zien vrouw mit de éllemaot. 
'Alle begin is zjwaor', zag de deef, en hae klawde eine meulesjtein. 
'Dao mót ich bie zeen', zag de deef taege ´t loupend volk, en ze vore hem nao de 
galg. 
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'Det zal mich neet mieë gebeure', zag d'n deef, wie hae wórt opgehange. 
'Det is ein zónger sjtein', zag de proemedeef, en hae beet in ein sjlek. 
'Prakkezere is de kuns', zag de sjreuër, en hae zat ’t sjtök naeve ’t laok. 
'’t Hoof gein kirkewerk te zeen', zag de metselieër, en hae metselde den altaor sjeif. 
  
8. sjpreuke van luuj wo get bezunjers mit is 
'’t Is waal get väöl', zag de sjelm, en hae moos veur twintjig jaor de bak in. 
'Good euverlèk is ´t hawf werk', zag de bróddelieër, en hae zat ´t sjtök naeve ´t laok. 
'Dao heuër ich dich', zag d'n douve, en ze sjloge hem in ziene nak. 
''t Is mich get', zag d'n douve, 'vreuger kreijde de hane, noe gape ze allein nog mer'. 
'Alles mit maote', zag de zoeplap, en hae drónk de sjnaps mit de liter. 
'Ich vènj mien bèd waal', zag de zoeplap en hae kroop in de verkessjtal. 
'De wien haet geine sjmaak', zag de zoeplap, en de flesj woor laeg. 
'Det zal neet lestig zeen', zag einoug, 'went ich sjterf hoof ich mer ein te sjloete.' 
'Eder ’t zient', zag d'n eigezinnige taege zien vrouw, en hae zaegde ’t bèd in twieë. 
  
9. sjpreuke van Ulesjpegel 
'Ze hate mich', zag de vos (Ulesjpegel), 'mer ich maak ’t ouch dao nao'. 
'Wo ’t rouk, is ’t werm', zag Ulesjpegel en hae wermde zich aan eine paerskeutel. 
  
B. SJPREUKE VAN BIEËSTER 
1. sjpreuke van de vos 
'Ich wól det ich heim woor', zag de vos en hae zoot mit twieë peuët in ein klem. 
'Wo noe op aan?' zag de vos, en hae zoot in de val. 
'Die is mich te krómp', zag de vos, en hae koom neet aan de woos aan de balk. 
'Noe zólle weer mer beginne', zag de vos taege de hinne, en hae sjnapde de haan ’t 
ieëste. 
'Versjrik dich neet', zag de vos, en hae sjpróng op de haan. 
'Gojendaag allemaol', zag de vos, en hae sjtook ziene kop in 't hoonderhok. 
'Num mich neet kwaolik', zag de vos, en hae beet de aenj de kop aaf. 
'De droeve zeen zoer', zag de vos, wie hae neet draan koos. 
  
2. sjpreuke van anger bieëster 
'Alle bate helpe', zag de wouf, en hae oot zich ein mök. 
'Alle bate helpe', zag de mök, en hae pisde in de zieë. 
''t Is mer eine euvergank', zag de knien, en toen trochte ze’m 't vel euver de oare. 
'D'n tied wurt sjlechter', zag de kraoj, en ze broke de galg aaf. 
  
C. SJPREUKE VAN DEN DUVEL 
'Väöl gesjrieëf en weinig wol', zag d'n duvel, en hae sjoor ’t verke. 
'Men mót de kirk in ’t midde laote', zag d'n duvel, en hae zat zich tösje twieë begiene. 
'Hel taege hel', zag d'n duvel, en hae sjeet taege d'n hómmel. 
'Dao kan ich neet taege', zag d'n duvel, en hae bäökde óm zien groatmoder. 
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ONKEL LOUIS en de beteikenis van ’t voetbal veur de waereldtaal Èngelsj. 
Loek Storken   

Vreuger woor voetballe ei kènjersjpelke mit eine bal. Wir lagte den op ’t 
patternaatsweike bie de kirk van Mariaveldj aan ’t begin en ’t ènj van ’t graasveldje 
aan beidskènj twieë jes of twieë truie op de gróndj es goale. En den woort 
“aafgetrap”. Dit “aaftrappe”, det zuusse allewiele neet mieë. Me ging den mit twieëje 
ei sjtök oeterein sjtaon, en den veutje veur veutje opein aan. Óm de beurt moogde 
eine ein veutje zètte. Op ’t lèts moogdese ouch eine voot dwars zètte. Dae wat de 
lètste voot koos zètte, wón en moogde beginne bie ’t partieke keze: óm de beurt ein 
menke keze. En den rende alles achter dae bal aan. Det “aaftrappe” mooste ze eigelik 
bie de Championslaegue ouch weer gaon doon. Det is dèks sjpannender es ’t 
voetballe zelf. 
Weer in ózzen tied weer sjtampde allein taenge dae bal. Esse èns einen angere 
raakdes, den woor det puur van lómpigheid. 
Es ich det voetballe noe bekiek, den is det väöl lestiger gewore. Die sjtampe noe 
taenge alles wat bewaeg. Taenge menkes die op volle sjnelheid ligke, taenge ènkele, 
vaese, kneen, achillespeze en dèks taenge alles wat ze kènne rake. Die rake die ouch 
neet van lómpigheid, mer dudelik mit opzèt. Allein daen Hollandse reporter, dae zuut 
det neet en zaet ummer det det neet mit opzèt mer per óngelók woor. Dae geluif 
zichzelf nog, mer dao is ’t ja ouch einen Hollenjer veur. 
Waarsjienlik kriege die, ómdet det zo väöl lestiger is gewore, ouch zoa väöl (te väöl) 
betaald. Die mótte trouwes ouch neet mieë allein mit de veut wirke. Ouch de èllebäög 
zeen de ganse wedstrijd de volle neugetig minute “vollbeschäftigt im Einsatz”. Soms 
meinse detse mit die èllebäög richting wille aangaeve, mer meistal weite ze precies 
welke richting detse dao mit oet wille. Jus, precies op die naas of die wènkbroewe 
van daen taengesjtenger. En dae versjlaaggaever, dae duit den ouch of d’r niks d’rvan 
sjnap, en zaet den det dae jóng zich breid wool make en det det al weer  per óngelök 
woor. Zoa hungk meistal de ganse wedstrijd van veur tót achter aanein van de 
óngelökke. En es de wedstrijd den gedaon is, den dénk ich ummer: “Hè, wat jaomer 
noe, nog effe en den heije ze allemaol de naas dezelfde kantj op gehad  sjtaon!”, en 
det wille die trainers jao ummer! 
Veural ózze ome Louis, ‘t genie. Dae haet zien naas vreuger ouch al de gooie kantj 
op gezat gekrege, en volges mich haet d’r dao toch ’t ein en anger aan euver gehawte. 
In elk gerval ein naeske veur ’t geldj! 

Esse de gezètte geluifs, den maak dae van eine paotèrpel nog eine gooie voetballer. 
Es dae paotèrpel mer precies duit, waat onkel Louis zaet. 
Ome Louis zoot tót veur kort in Èngelandj en hae goof dao boete voetballes bie 
Manchester United ouch Èngelsje les. Hae woor bezig mit zien “eierkaole-Èngelsj” 
neet allein ’t Èngelsj voetbal opnuuj in de sjteigers te zètte, mer hae woor noe ouch 
in eine waeg bezig de taal van ’t Vereinig Keuninkriek gans te hervorme. Nao det al 
in Beiere gedaon te höbbe, woor hae noe ouch in Manchester bezig de Hollandse 
tale-mishanjeling volledig opnuuj op de kaart te zètte. En die ermzieëlige zès miljoen 
die d’r dao veur beurde, det woor natuurlik mer ein “peuleschilletje” veur zó’n paar 
van die groatsjaolige internationale projekte. 

DIALEK 



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noe is onkel Louis op sabattical in zien boeteverblief in de Algarve in Portugal. Mit 
die zès miljoen en Truus ligk d’r noe dao laepelke-laepelke  zich aan Truus en aan 
die zès miljoen vas te hawte. Euverdaag make die twieë  aw gekke de Portugese kus 
ónveilig. De Portugeze zeen al bang det d’r hun taal ouch nog totaal geit verhaspele 
en verkrachte. 
Óndanks ózze onkel Louis blieve ze dao baove de groate riviere toch sjtoer volhawte 
det de Hollenjers hun tale zoa good sjpraeke. Jao, die sjpraeke hun tale aeve good es 
detse noe voetballe. Kloete dus! Die van baove de groate riviere hóbbe toch nog neet 
zoa good geloesterd nao ’t Duutsj en ’t Frans van Toon Hermans. Höb g’r trouwes 
al èns geloesterd wie die det Duutsj en det Èngelsj oetsjpraeke?  
De meiste kènne hun eige taal, ’t Hollands, neet èns fatsoenlik oetsjpraeke. Of nump 
geer det gesjraap mit die gee “Algemeen Beschaafd?” 
Daen onkel Louis haet noe vertèld det d’r waarsjienlik gein club of èlftal mieë geit 
traine. Of det klop weit ich neet, mer Heintje Davids is ouch weer ummer opnuuj 
begós. Esse einen Hollenjer namelik einen euro veur hils, den kump zelfs Johannes 
Heesters nog èns oet de kis veur nog ein kunsje. Dae sjprook zien Duitsj trouwens 
baeter es ome Louis zien Èngelsj. 
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Oet ’t geweun laeve van geweun luuj:Kirmeszóndig op de koffie mit vlaa, taart 
en kook 
Jean Dewaide 

Marietje waor in de zevende hemel. Himmelhochjauchzend…………… Mit de 
kirmes kaom häöre leefste op de koffie…………….. 
’t Hauw al ein tiedje mit ‘m gesjarreld. Ze waore al ‘ns ‘n paar kieër same nao de 
cinema gewaes en hae haw ouch al èns gevraog of ’t ‘ns mit ging danse in de 
Waldschenke in Tudder, mer dat waor d’r  nog neet van gekómme. Hae waor ouch 
nog neet èns bie Marietje thoes gewaes. Mer noe mit de kirmes waor ’t dan ech zoa 
wied, dat ‘r de ieësjte kieër maogde kómme. ’t Haw waal effe gedoerd dat vader en 
moder ’t good vónje. Moder haw nog effe getwiefeld en gezag: “Op dae 
kirmesdaag?… Dat is mich te zieër ein allegasie”. Mer allà, ze waore toch benuujd 
en ze wólle ‘ns gaer weite wat ’t veur eine waor.... en zie neet allein, nei…. ouch de 
ganse femilie. Marietje waor ’t jóngste van ’t köd kènjer en dao waore d’r al 
versjilllende van getrouwd en die hawwe ouch al kènjer. “Wètste waat”, haw moder 
gezag: “Laot ‘m dan toch mer ‘ns kómme. Mit de kirmes is toch ein sjoan 
gelaegenheid. Mer waal es ’t lof oet is …”   
Zoa waor ’t en zoa  bleef ‘t, óm veer oere. Dat vónj zie eine sjoane tied óm ‘ns op de 
koffie te kómme en ‘ns kènnis mit ‘m te make.   
“Hae haet ein gooj baan”, haw Marietje gezag, “en hae lieërt nog veur bookhawwer. 
Hae wirk op ’t hoofbureau van de koel in Haelder en dat is neet niks” meinde ‘t.  
En….”hae is leef en aardig” zag ’t en “hae is van nette luuj!” Mer och, al haw ’t 
kèndj ‘m zoa good aangepreze en opgehemeld…. Toch haw ‘r in de ouge van vader 
en moder eine faelder….. ’t waor eine HOLLENJER……  
“Eine Hollenjer”???, haw moder gezag….. “Jummig” zag ze, “dan mót v’r ouch nog 
Holles gaon kalle…..” “Eine Hollenjer???  Wat maakse mich dan noe”, zag vader,  
“haet dae ouch waal get aan de veut???”  
“Get aan de veut? Get aan de veut? Zóndig, dat had g’r èns mótte zeen: prachtige 
laksjeunkes, dao koosj te dich in sjpegele…. En hae is katteliek en alles…..” en dat 
moosj bie Marietje de deur toe doon….  
“Waat… en alles”, zag moder. “Jao, dat höb ich toch al gezag: ein gooj baan, hae 
lieërt nog en ich vènj ‘m leef en aardig”. “En wie hètter ‘r dan?” 
“Hendrik-Jaap!”. “Hendrik-Jaap?  “Jao Hendrik-Jaap”!” “Is dae ech waal katteliek,  
mit zoa’n name?” “Zeker, hae haet twieë kieër namesdaag, dat haet ‘r mich gezag”.  

Veur Marietje waor ’t éch kirmes.  
De percessie haw ‘sjmörges door ’t dörp getrokke. De vane hinge oet en de 
percessiepäölkes sjtónge nog langs de doorein geloupe zandjluiper. En ’t leek es of 
die de vriejer de waeg moosjte te wieze wo ’t woonde. 

Huub en ouch d’n twieëling Leike en Theike, hawwe Marietje al ummer op sjtang 
gejaag. “Laot dat kèndj toch mit rös”, haw moder gezag…. 
Mer ze sjtónge dae zóndigmiddig, wie ze oet ’t lof waore toch alle drie achter de 
vinster op de oetkiek of de vriejer van Marietje nog neet in aantoch waor…. 

DIALEK 
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“Hae is laat”…. “Hae kump neet”…. “ ‘t Zal ‘m waal te heit zeen”, “Dao is gein 
hoon oppe sjtraot”…… “De mösje valle van ’t daak” , zoa plaogde ze Marietje. 
“Hawt uch ‘ns ‘n bietje in”,  zag moder.  Zie koosj dat neet good höbbe.  
Marietje waor toch get zenewechtig dae middig. 
’t Keek nog ‘ns effe in de keukesjpegel of häör krölkes good zaote. 
Moder waor nog bedrievig in de waer mit de koffietasse en mit de vlaa, de taart en 
de kook. Vader hauw zien ’s zóndesse plaats in de rouksjtool in de gooj kamer 
ingenómme, mit ein dikke segaar. Hae haw ein inzinking nao die lang percessie en 
dae flinke kirmesmiddig.   

“Dao kump ‘r, dao kump ‘r”,  reup Leike….. “Mit de fits” zaet Theike, “hae haet 
eine groate poes blome veur dich achter op d’n draeger, Marietje”. 
“Hae zèt de fits ónger de paort”, zaet Huub…..  
Moder deeg zich vlot de witte sjolk aaf en vaegde zich nog ‘ns effe daomit door ’t 
gezich…. Dao sjting ‘r op de luif: HENDRIK-JAAP! ”Kom maar gauw in”, zag 
moder, “ want het is heel heet buite!” 
“Heb je ’t goed kunnen vinden, Jaap?”, vroog Marietje. “Ja, ja zeker”, zag ‘r.  
’t Gans protocol begoosj. De groate poes blome goof ‘r aan moder en veur vader 
hauw ‘r waarechtig ouch nog ein doas segare mitgebrach. “Nou, nou….” zag Leike 
sjtilkes. Marietje sjtelde ze veur: “Dat is Huub, dat is Leike, dat Theike, Sophie, 
Anneke, Lisa, Zef en Willie”, de ganse sjoanfemilie en de kènjer. Ze gove allemaol 
fijn ein handj. “Gank zitte jóng, zet je daar maar”,  zag moder. De maedjes sjödde 
koffie in. “Je wil wel vlaa hè?” , zag moder drek bedrievig…. 
“Vlaa??? Vlaa??? Nee dank u, ik heb pas gegeten en al pudding gehad”. “Eine 
Hollenjer, dae gein vlaa it”, fluusterde Theike taege Leike. Dao waor riestevlaa, 
keesje-, proeme-, kroasjele- en appelvlaa….  
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Hendrik-Jaap drónk ‘ns aan de koffie. Wie hae de ganse femilie zoa zoog aete, hauw 
‘r toch waal sjpiet.... Hauw ‘r zich dan zoa vergis?  ’t Waor angesj es wat hae 
gemeind hauw: in eder geval gein gael pap of pudding…….  
Moder bekeek ’t zich ‘ns allemaol en wól dae jóng te hulp kómme. “Wil je dan een 
stuk taart?” vroog ze. “Ja graag, taart lust ik wel. O ja zeker…… graag….!” 
Moder leep nao de keuke en haolde ‘m ein groat sjtök linzetaart mit appelekouwe. 
“Ouch zelf gebakke”…. zag ze gans greuëtjs en zat ‘t ‘m veur. “Dank u wel”, zag 
hae. Mer wat waor dat veur taart? Gein sjlaagroumtaart wat háe meinde. Mit lang 
tènj, wurgde hae zich dat hel sjtök linzetaart nao bènne. Marietje wis neet, wie het ’t 
hauw. 
“Heeft ’t je gesmaak?”,  vroog moder effe daonao. “Weet je wat, ik haal je een stuk 
koek”. Hae loog al ein runj veur op die angere en moder wól dat hae zeker niks te 
kort kaom. “Koek? Koek? Oh nee dank u, laat maar, het is goed zo”, zag Hendrik-
Jaap en haolde èns de sjouwers op. Hae keek èns wie ze allemaol ote. “Er is koek 
genoeg”, zag moder nog. Mer nei, Hendrik-Jaap hoofde geine kook. Effe daonao, 
bie de volgende runj, wie die angere waal kook ote, keek hae zich de ouge oet. Dao 
zagte ze baove in Holland taart taege. Wat haw ‘r  sjpiet dat hae dae kook mit 
sjlaagroum noe ouch haw aafgesjlage.  
Jèh jao, wat is dat toch lestig. Het lekkesjte waor häöm langs de naas gegange! En 
zoa is eine Hollenjer letterlijk en figuurlijk op de koffie gekómme, mit die Limburgse 
beteikenisse van vlaa, taart en kook. 
Mer veur Marietje koosj de kirmes neet mieë kepot. “En ’t is tóch eine gooie jóng”, 
zag moder naoderhandj, “al is ’t ouch eine Hollenjer”. Want moder haw eine sjoane 
poes blome gekrege en vader sigare. Dae waor ouch kontent.  
Want dát haw dae Hollenjer toch good: esse de dochter wils höbbe, mósse mit de 
moder vrieje en de vader terwille zeen mit sigare! 
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De wereld draait door 
Gerard Janssen 

DWDD. Dat geldt ook voor het carnavalstreffen van de scholieren op de markt in 
Sittard. Vrijdag 24 januari krijg ik telefoon van ons kleinkind met de vraag om haar 
van het station in Susteren af te halen en door te brengen naar een schoolvriendin in 
Roosteren. Vanzelfsprekend doe ik dat, maar waar woont dat meisje? De eerste weg 
links na de brug over het kanaal. Zo…, daar ben ik nog nooit geweest, dat komt goed 
van pas. Dat mooie herstelde kasteel, de boerderijen en woningen wilde ik graag 

eens bekijken. Het is maar één 
weg waar men aan het einde moet 
keren. Het één-na-laatste huis is 
versierd met de letters 
“Schettereind”, waarschijnlijk de 
mooie wijknaam van deze buurt. 
Na de draai van de auto keek ik, 
achter langs de boerderijen door, 
richting de grensmaas waar de 
weilanden wit waren van en door 
een grote groep knobbelzwanen.  
Met de kijker telde ik 62 stuks. 

Een dergelijke grote groep heb ik nog nooit gezien. Vaak treft men groepen aan van 
slechts 8 tot 10 zwanen in het hele land verspreid. Ik had mij voorgenomen hier terug 
te komen, om na een paar weken de bloesem in de fruitbomen te zien en dan foto’s 
te nemen van deze prachtige kleine buurt. Met een mooi kasteel en heel grote schuren 
voor het bergen van de oogst. Nu is echt zover, vandaag de dag, die morgen gisteren 
zal heten en overmorgen eergisteren om het voornemen uit te voeren dat ik in januari 
bedacht had. De witte bloesem kwam, mede door de blauwe lucht en de rode daken 
van de schuren, heel mooi tot haar recht. Met volle teugen heb ik kunnen genieten 
en ook nog het kasteel dat de naam: ROOSTERBORCH heeft eens goed te bekijken 
(vroeger TER BORCH geheten). Een stormbui heeft het stalen hekwerk beschadigd 
middels een oude boom die al verwijderd is en waarvan de stronk een idee geeft hoe 
groot en zwaar die boom geweest is. Jammer. Maar het kasteel mag er wel zijn, nadat 
het mooi hersteld is.  
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De carnavalsweek (week 9) hebben wij doorgebracht in de Flevopolder. Deze rit 
ging via de A-73 die in de buurt van Nijmegen automatisch A-50 wordt naar Arnhem 
en Zwolle. Bij Epe afrit 27 de N309 tot Elburg, waar men het Veluwe-meer kan 
oversteken naar een verblijfplaats in de polder. Wij huren een bungalow in het park 
De Bremerberg, nabij Biddinghuizen. Men is hier tevens vlak bij Walibi-Flevoland 
met zijn 8-banen en speeltoestellen. Veel water, heel veel nieuwe natuur en 
buitengewoon veel ruimte. Bijna elke vroege ochtend of in de namiddag kon ik jong 
reewild zien. Een enkele keer kreeg ik de wind van voren en dan beginnen ze zonder 
haast de veiligheid op te zoeken. Als de moeder bij de eenjarigen graast, blijft ze de 
aandacht op zich trekken tot al de kleinen veilig zijn. Alle keren dat ik in een park 
kom, waar dan ook, word ik verrast door het aantal roodborsten. Zowel in het vroege 
voorjaar als ze terug gaan naar het noorden, of terug keren om hier te overwinteren, 
steeds blijven ze hun parelende zang tonen. Hopelijk waren de grote wilde zwanen 
nog aanwezig in de buurt van Kampen. Wat een geruststelling toen wij in de buurt 
een flinke groep hoorden trompetteren. De zwaan houdt de hals rechtop en de 
vleugels vlak. Een geweldige sterke vogel en mooi om te zien. Terug in het park liet 
de grote lijster zich horen, dus wordt het morgen een vochtige dag, want daar 
genieten ze van. Dan maar nog even naar Elburg, dat is altijd genieten van de 
gezelligheid en nog even wat gerookte palingen inkopen voor het thuisfront. De 
laatste volle dag nog even naar Harderwijk. Daar wordt het dolfinarium verbouwd 
voor het nieuwe seizoen. De grote lijster heeft gelijk gekregen, wat een snert koud 
weer met ook nog regen erbij. Dan maar de terugtocht voorbereiden, om morgen 
huiswaarts te keren. 

DWDD :  Inmiddels is het woensdag 29 April. Die dag, de koudste dag van week 
13,  is een trip gepland, samen met ons Natuurvrienden-erelid Jean Dewaide en mijn 
broer Winand om met de auto een tour te maken door Walcheren en via de 
Stormvloedkering naar Schouwen - Duivenland  om vooral daar het vogelparadijs te 
bekijken. Een goede tip van Jan Smeets werd opgevolgd. Maar daarover straks meer. 
Allereerst een kijkje in het ongelooflijk mooi dorpje Veere met zeer fraaie 
cultuurhistorische bouwwerken. Het vijftiende-eeuwse stadhuis, de grote kerk uit 
1348 en de Campveerse torenis van rond  1500. Het diende ter stadverdediging met 
twee flinke kanonnen. Van daaruit vertrekt een veerboot die vaart over het Veerse 
Gat. Tijdens de vaart wordt uitleg gegeven over de geschiedenis van het Veerse Gat. 
De 2800 meter lange Veerse dam, in 1960 gebouwd, sloot de voormalige 
getijdewateren af van de Noordzee waardoor duizenden vissers, zelfs tot 
Arnemuiden, geen zeevis meer konden vangen. De consequenties van zulke 
ingrepen, maakt diepe indruk. Tegenwoordig zijn toerisme, zeil- en surfscholen en 
vele jachthavens een bron van inkomsten. Markten met oude spelen zoals ringsteken 
in originele kleding, vinden hier iedere dinsdag plaats in het hoogseizoen.  

Na het bezichtigen van Veere rijden we richting de Oosterscheldekering. Op de 
stormvloedkering was de windkracht zo gigantisch, dat ik de autodeur bijna niet open 
kreeg. We zijn als eerste gaan kijken in de haven waar de vissersboten uitvaren. We 
hebben even over de pieren gereden, de zogenaamde Noordlandpieren. Je hebt op de 
stormvloedkering prachtige uitzichten over, links de Noordzee en rechts de  
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Oosterschelde met in de verte de 
Zeelandbrug. Ongeveer in het 
midden van de kering bevind 
zich het Waterland Neeltje Jans  
en de Delta Expo. Het vergt te 
veel tijd om dit alles te 
bezichtigen. Daar moet men 
eigenlijk ’n dag voor plannen. 
Met instemming rijden wij 
rustig verder over de veilige 
afsluiting van de Schelde naar 
Burgh-Haamstede op het eiland 
Schouwen- Duivenland. Nu 
wordt het tijd voor een gepaste 
pauze, in een mij bekend 
restaurantje Het Olie-Geultje 
waar men een panorama heeft 
van de 14 km lange 
stormvloedkering met de 
caissons die de gehele 

constructies dragen. Een zo’n betonnen caisson is als model bij het eerste deel van 
de Expo geplaatst om een idee te geven wat nog onder water gebouwd is. In de 
andere richting overziet men de Schelde met in de verte de Zeelandbrug met een 
lengte van 12km.Hier moest men vroeger tol betalen, totdat een bepaald bedrag 
bereikt werd en men vrij kon oversteken. Dat heeft mij altijd verheugt in de overheid. 
Alvorens naar binnen te gaan, kijken we eerst over het water dat zich daar beweegt 
.De mantelmeeuw en de zilvermeeuw waren als eerste in beeld 

Toen werden wij verrast door een 15- tal rotganzen die parmantig voor ons door 
zwemmen net alsof het normaal is om in Zuid - Nederland te zijn terwijl ze 
binnenkort naar Groenland of Spitsbergen vliegen. Op Ameland zou ik dat normaal 
vinden maar hier, bijzonder .Oorzaak waarschijnlijk storm. Door de harde wind 
vonden we de ingang achterom, in de luwte. Ook vanuit het restaurant houdt men 
zicht over de wateren en de polder. De warmte binnen kon ons  goed bevallen. 
Gesterkt door de lunch namen wij afscheid met een wens van :  tot ziens  

En nu de kraag omhoog, de verrekijkers in de aanslag, de tip van Jan uit voeren door 
niet de plompe toren te beklimmen maar het gebied dat sterk verbeterd is voor alle 
soorten watervogels en waadvogels. De kleurrijke bergeend komt als eerste in zicht, 
dan de nijlgans. Met goed turen enkele wulpen met in de buurt bontbekplevieren op 
droge stukken eilandjes die ontstaan zijn door kriskras door het moeras sleuven te 
ploegen. Dan de bonte pieten, zoals de scholeksters worden  genoemd. Maar de 
grootste waarneming betrof de niet te tellen aantal rotganzen,  die beschermd door 
de hoge dijk uit de wind en in het donkere gras bijna niet te zien waren. Persoonlijk 
schat ik het aantal op meer dan 500 stuks. Zeer waarschijnlijk gereed om bij goede 
windrichting terug te vliegen naar Siberië. Wij wensen allen een goede vlucht. Deze 
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kleine gans was 20 jaar geleden op de Wadden te zien, maar zelden zover als nu in 
ons land. Het is mogelijk dat ze door krachtige wind tot hier zijn verdreven. 
Aangezien het tijdstip voor het fourrageren nog niet was aangebroken konden wij 
toch nog genieten van kieviten, strandlopers, tureluurs, de kleine en de grote 
mantelmeeuw en verder de grauwe  gans en de brandgans waarvan de meesten al 
zijn vertrokken naar het noorden. Voldaan met deze waarnemingen beginnen wij aan 
ons laatste deel van de tour. Via de Schelphoek naar Serooskerke, de N59 tot 
Zierikzee, een lange weg met links een natte polder waar ontelbaar veel vogels 
komen rusten , ondanks het geraas van het verkeer dat niet kan stoppen. In de verte 
zagen wij de contouren van Zierikzee waar een korte stop werd genomen Via de 
Nobelpoort met twee ronde torens, voorzien  van hoge spitsen komt men in de 
prachtige kern .De vele historische gebouwen die in al die jaren gespaard zijn 
gebleven doen deze stad stralen. Het koperen beeld van Neptunis boven op de 
sierlijke toren van het stadhuis getuigt daarvan. Nog even genieten van de drukte in 
de stad. Dan begint de overtocht van de Zeelandbrug welke op het hoogste punt 60 
meters boven de Oosterschelde is gebouwd. Dat werd uitgevoerd om zeilschepen 
doorgang te verlenen en ons een geweldig uitzicht te geven met zowel links als rechts 
de prachtige Oosterschelde. Voor ons doemt het autovrije stadje Goes op en zijn wij 
in Zuid Beveland om vandaar via autowegen zo snel mogelijk thuis te komen. Dan, 
toch nog even kijken naar de 62 stuks. knobbelzwanen en die waren er nog. Maart 
roert zijn staart is een oud gezegde. Er valt weinig te zien.  

Twee dagen voor de jaarvergadering klimt een watersnip omhoog in de lucht om dan 
een grote bocht te maken en weer te landen op de plek waar de vogel verstoord is 
geworden. April doet wat hij wil. Drie witgatjes vliegen in het verlengde van de Rode 
Beek richting het.. IJzeren bos ????????.  

Ter afsluiting van mijn bijdrage, een welgemeend woord van dank van mijn vrouw 
Els. 26 April 10.30u  zal ze nooit 
meer vergeten. Zij werd totaal 
verrast met haar benoeming tot 
lid in de orde van Oranje 
Nassau. Dit betreft haar 
erelidmaatschap van meer dan 
50 jaar EHBO waarvan meer 
dan 20 jaar voorzitster. Nadien 
het bestuurlijk voortzetten van 
de door haar vader opgerichte 
vereniging voor ouderen en 
gepensioneerden van de Heide. 
Dit alles heeft haar goed gedaan. 
Om niet naast de schoenen te 
lopen heeft zij een rollator 
aangeschaft…. 
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De druim van eine dörpskeplaon 
Ad van Mierlo 

Aafgeloupe zóndig 
ónger ziene waekelikse praek 
zag oze dörpskeplaon:  
“Beminde gluivige, 
geer wèt det ich op ein promotielies sjtaon 
waarsjienlik waer ich pesjtoar of daeke 
en es ’t aan mich ligk 
al bènne noe en ein paar waeke. 
En haopelik waer ich neet te lang daonao 
ouch es bissjöp veurgedrage, 
ein blitzcarriere, zègk det waal 
daoeuver heuërt geer mich ouch neet klage. 
Bissjöp det is waat ich ’t leefste zou wille waere 
desnoads mót ich dao veur de zoaväölste kieër  
opnuuj de kuisheidsgelofte zjwaere. 
Allein beminde gluivige 
geer mót allemaol mieë nao de kirk blieve kómme 
en anges  waere mich mien groate wunsje 
al veur mien beneuming aafgenómme. 
Eine sjoane ringk en eine mijter 
höb ich al gekoch en natuurlik ouch gepas, 
ich ben allein nog via Marktplaats 
op zeuk nao eine gebroekde paarse lange jas. 
Mer mesjien beminde gluivige 
kènt geer bie uch volgende bezeuk aan Roame 
ouch get aan mien verwachde beneuming duje 
want ich weit ’t zeker: 
in Remunj is dringend behoefte  
aan eine jónge knappe en frisje nuje” 
 
 
 
  
 
 
  

GEDICHTE 
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Nieuw natuurgebied door herinrichting Middelsgraaf  
Jan Smeets 

Het project “Herinrichting Middelsgraaf” heeft betrekking op het beektraject vanaf 
de Duitse grens bij Schalbruch tot Ophoven bij Echt. In dit project wordt ten zuiden 
van de Middelsgraaf grenzend aan het IJzerenbos landbouwgebied als natuurgebied 
ingericht.  
 
 

Herinrichting Middelsgraaf van Schalbruch tot oude tramlijn Ophoven-Echt. 

 
  
 

NATUUR 
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Nieuw natuurgebied (kaart deelgebied 1)  
 Het nieuwe natuurgebied, “de parel van het IJzerenbos”, met een grootte van 22 
hectaren is gelegen in het grootste aaneengesloten kalkmoeras van Nederland. Het 
gebied is onderdeel van 50 hectaren kalkmoeras, dat reikt van Gulickshof tot 
IJzerenbos en van Landgoed Hommelheide tot Schalbruch. 

Inrichting nieuw natuurgebied (kaart deelgebied 1) 
 
Het “waterdeel” van het nieuw natuurgebied, met de meanderende Laak en 
Broekgraaf is gerealiseerd.  
Het “natuurdeel” van het nieuw natuurgebied, met realisatie van het kalkmoeras en 
inrichting van het gebied heeft nog een lange weg te gaan. Er rest nog, afgraving van 
7 hectaren grond in het kalkmoeras ten zuiden van de Middelsgraaf, koppeling met 
de aangrenzende Duitse gebieden ‘Naturschutzgebiet Hohbruch’, ‘In den alten 
Kaulen’ en ‘Naturschutzgebiet Im Eiländchen’, verbreden van bestaande rietkragen 
en de aanleg van graanakkers, vlinderveldjes en bloemrijk grasland.  
Het nieuwe natuurgebied biedt oerzaad van verdwenen planten en bloemen een kans 
zich te ontwikkelen. Natuurliefhebbers verwachten hier op termijn een zeldzame 
orchideeënrijkdom, en vogelspotters verheugen zich op zeldzame steltloper- en 
andere aandachtsoorten. Een en ander is echter sterk afhankelijk van extensief beheer 
en de waterstand van het gebied voor het wel of niet voorkomen van deze soorten.  
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Kaart IJzerenbos en voormalig moeras 

 
Het “natuurdeel” van het nieuw natuurgebied en de Duitse gebieden 
‘Naturschutzgebiet Hohbruch’, ‘In den alten Kaulen’ en ‘Naturschutzgebiet Im 
Eiländchen’, samen 150 hectaren groot, bieden voor overwinterende trekvogels rust- 
en foerageergebied. Dit geldt in het bijzonder voor de duizenden trekganzen die hier 
lange tijd verblijven en opvetten voor de terugtocht naar de broedgebieden in de 
Siberische toendra’s. 
   
Het kalkmoeras 
Door kalkrijk kwelwater is in het verre verleden in de ondergrond moeraskalk 
ontstaan. Deze kalk is van hoogwaardige kwaliteit met een maximale laagdikte van 
2,20 m en wordt geschat op 400.000 m3.  
In jaarrekeningen van de Gemeente Susteren uit 1796/97 en 1798/99 worden 
inkomsten vermeld van visserij en turfsteken van 2.000 m2 in het Broek.  
In de laagste delen van het kalkmoeras heeft zich in het verleden boven de kalklaag 
een turflaag tot 2m dikte gevormd, in de kaart van het kalkmoeras paars gekleurd. 
In het boek “Das Schalbrucher Bruch”, wordt de “Schalbröcker Törfskuhle en 
fischreichen Gewässern” beschreven. In 1851 is gestart met het ontwateren van het 
moerasgebied bij Schalbruch. In 1857 was een klein deel van het gebied geschikt 
voor landbouw en werden de eerste turven gestoken voor brandstof.  
Omstreeks 1900 (kaart IJzerenbos en voormalig moeras) is het voormalige 
moerasgebied ontgonnen. Voorheen was dit een open moerasgebied met woeste 
gronden, meertjes en vennen.  
In de jaren 1919 en 1920 is nabij Gulickshof een groeve in bedrijf geweest waarin 
moeraskalk op bescheiden schaal werd afgegraven. Deze kalk werd gebruikt voor 
kalkbemesting in de landbouw.  



37 
 

In het raadsbesluit van de Gemeente Susteren van juli 1919, wordt toestemming 
gegeven voor kalkmergelexploitatie, voor een oppervlakte van 20 hectaren tot 1m 
diepte in het Broek. Behalve kalkmergel mag geen andere grond, zoals turf en leem 
gedolven worden. De weg over de Biezerd, het Yksken en Rijdstraat kan voor aanleg 
van een spoor voor vervoer gebruikt worden. Restanten van deze 
smalspoorverbinding zijn later verwijderd toen moeraskalkdelving niet meer 
rendabel was. 
Tijdens de tweede wereldoorlog is ook een deel van de moeraskalk afgegraven voor 
de landbouw.  
In het raadverslag van Gemeente Susteren van augustus 1952 wordt een verzoek om 
moeraskalkindustrie toe te staan in het kalkmoerasgebied afgewezen. 
   
 

Kalkmoeras (turfgebied in kaart paars gekleurd) 
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Brief van Jan Jacob Vergoossen vanuit Amerika (1871) 
Har Princen 

Hij vertrekt in 1863, met vrouw en kinderen en schoonzoon, vanuit Susteren naar 
Amerika om daar (hopelijk) een beter bestaan op te bouwen. 

Zijn gezin was als volgt samengesteld: 
Jan Jacob Vergoossen, geboren te Susteren op 24 mrt 1808, zoon van Peter (Petrus) 
Vergossen (landbouwer,akkerman) en Maria Ida Craenen (landbouwster),  
landbouwer is overleden (81 jaar oud) te Waconia,Carver County, in de staat 
Minnesota in de Verenigde Staten op 24 mei 1889.  Hij trouwt (resp. 23 en 21 jaar 
oud) voor de Burgerlijke Stand te Echt op 23 feb 1832 met Anna Catharina Beckers, 
geboren te Echt op 6 aug 1810, dochter van Pierre (Petrus) Beckers (akkerman, 
landbouwer) en Theresia Peustjens (akkervrouw, landbouwster). 

Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
1.  Cornelia (Maria Cornelia), geb. te Echt op 2 nov 1832, naaister, trouwt (resp. 27 

en 28 jaar oud) voor de Burgerlijke Stand te Susteren op 19 sep 1860 met Herman 
Janssen, zoon van Josephus Jansen (landbouwer, arbeider) en Beatrix 
Voss (huishoudster, huisvrouw), geboren te Susteren op 16 apr 1832, wever. Uit 
dit huwelijk een dochter. 

2.  Catharina Elisabeth, geboren te Susteren op 31 aug 1838. 
3.  Gertrud (Gertrud Elisabeth), geboren te Susteren op 9 dec 1840. 
4.  Pieter Leonard, geboren te Susteren op 9 okt 1842. 
5.  Johanna Maria, geboren te Susteren op 28 mrt 1845. 
6.  Antoon, geboren te Susteren op 14 feb 1847, overleden (9 dagen oud) te Susteren 

op 23 feb 1847. 
7.  Maria Catharina, geb. te Susteren op 2 feb 1848, overleden (17 dagen oud) te 

Susteren op 19 feb 1848. 
8.  Maria Catharina, geboren te Susteren op 7 mrt 1849, overleden (85 jaar oud) te 

Ramsey County  Verenigde Staten] op 21 jan 1935, trouwt (resp. 19 en 23 jaar 
oud) (Burgerlijke Stand) te Ramsey County in de Verenigde Staten op 
20 mei 1868 met John G. (Johan Goswijn) Roers, zoon van Jan Hendrik 
Roers (1849 pachter op Lahrhof in Sittard) en Maria Gertrud Aretz, geboren te 
Broeksittard op 30 jul 1844, overleden (52 jaar oud) te Ramsey County in 
de Verenigde Staten] op 1 nov 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

9.  Anna Maria, geb. te Susteren op 4 apr 1852. 

Onderstaande is een transcriptie van de originele brief door de Heer Gerrit Houben 
uit Susteren. Deze brief uit 1871 is geschreven door Jan Jacob Vergoossen vanuit 
Amerika naar zijn familie in Susteren.  

Miet eene groote lifde neem eig de pen in de hant om u eenige rigele ter hand te stelle           
waarin ik u laat wieten dat wij alle nog vris en gesont zijn behalve Johan5  van 
Ida die is gestorve. 

                                                      
5 Honnef, Johan gehuwd met Vergoossen, Maria Ida 

GENEALOGIE 
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Verder laat ik u wieten dat de kindere alle getrout sijn behallve Peter en Annamari 
nog niet. 

Ida is bij mig. Mie is al voor de derde keer getrout miet Peter Ruls dit is ene van 
Rijnbeijere die heft hondert en tweëen twintig akkers lant 2 parde. Hannes ook 2 
parde en tagentig akkers. 

Annalisbet is getrout miet Johan Keijabel det is eenne van Baaden heeft ook 2 parde 
en hondertsieventig akkers. 

Hermaan Jansen6 heeft vijf en twintig akkers en woonen allemal kort bij mig 
behallve Liebeke en Markatrin die woonen in Sintpaul heeft eene van Sittart 
Libeke van Rootem bij Maeseijk. Sij wirke allebij in de brouwerij verdienen 
allebij vijf en zestig dollaars dit is zeshondert en vijftig dollaar op het jaar. Diet 
is eene betere loon als bij ons in Eropa. 

Het foorig jaar op het vroegjaar ben ik selver daar gewest hat Libeke 6 hondert 
dollaars gelt eijut staan aan 12 preisent van het hondert en heeft ook een eijgen 
hous in de stat gebout. Hier is het lant veel deuerder geworde als wie wier hier 
koomen het vee is ook 

deuer de vrugte de wijtse is een dollaar 12 cent de haaver eene halve de gerst 80 cent 
de ardapele een dollaar hier is eene straaf aan de aardapele dit is al drie jaar.het 
sijn keeverkes wie beij ons in Eroopa de boekeskeeverte en blijve so lan drop bis 
het begint te vriese dan gaan sij wier de grond in en dit jaar is het nog veel volder 
dan andere jaare. Andere leevensmiddele sijn hier genogt bloos geen ardapele. 
Nu sout gij ook wel ger wieten wie veel geklaart lant dat ig heb. Dit kan ig niet 
beeter wieten als aan het saatgoet dat ik saaij wie bij ons ook dan heb ik vijftig 
bousele weijtse vandoen en daar van diers ig gemijnnelik 5 hondert bochele. De 
wijtse wast hier so wie beij ons aug maar den turksewijt die wert hier 7 en 8 voet 
lank van stro. De haver en gest ook soo het rogen weirt hier maar half sol ank van 
stro als bij ons in Eropa en tog so groote aare. Roge en boekwijtse wert hier niet 
veel geseet. Moureboone wasse hier niet. 

  

                                                      
6 Janssen, Herman, geboren 16 april 1832 Susteren 
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 Strouk en stekkebone wasse hier goet. Eunne en eunnesaat der west hier so goet wie 
in Eropa het kore ig heb wel eene sitterder kop eunne saat. De kropslaat west ook 
niet goet het wille gen krop werde. Kappese en scavooije wasse ook goet. De 
eunne wasse hier seer geer en dik. Vlas en kennep west ook goet maar weert 
wenig geseet. 

Nu sout gij ook wel ger wieten wie veel vei g heb twintig stuk kouve twelf stuk scape 
twintig stuk gaus twe wildegaus die sijn so groot wie swaane het is een andere 
soort als bij ons. Hier haort men segen dat beij ons in Eroopa het kooren en terf 
so bevrooren was en daar hebt gij mij niks van geschrieven en ook niks van de 
krieg in Vrankerijk. 

Gij hebt mij ook gevraagt of er van Ameerika veel volk naar Vrankerijk waar en of 
geen van de famielie. Daar hebben wij hier niets van gehoort wel dat Frankerijk 
de geweer van Amierika gehaalt heeft. 

Meijn vamilie is alle bij mij en de zon van mij swager Hannes7 woont in Waaterton 
in een brouwerrij. Wier kommen deks bij een. Hij heeft een kleem lant gehat die 
heeft hij ook wier verkogt. Wier wooenen hier miet veel hollanse Limborgers beij 
een en ook Deijsce en Sweede. Ig ben nog pront so wie i geut Eropa gegangen en 
nog veel geswanker maar de vrou die is so dik en vet men kan haar geen 
kneokelen  meer sein op haar hande. Het velt is hier dit jaar slegt versiene het wilt 
niet regene. De kindere hebbe mij niet veel geholpe behalve Peter. De andere 
gingen gelijk trouwen. Ig ben maar niet de vrou en Annamari en Ieda so lang wie 
het doert. Ig denk wel dat het ook wel niet lang meer douren sal. Seij sullen beijde 
ook wel haast trouwen. Peter is diet vroujaar ook al van mij vort en wil ook 
trouwen en als wij sondaags bijeen kommen wier Limborgers wier beklaagen ons 
vaaderlant dat men hoort dat het bij ons mislukt is. 

Weeren tog veel arme luijt beij ons. Beij ons in Ameirika hier is genen armoet bloos 
meit de kartoffele. Laat mij wieten of meijn vamili nog alle in leve seijn. Meijn 
swaager Koonemans8 en mijn sweegerse9 van Lennaart Bekkers dit heb ik den 
voorigen brif gesin. 

Nu hoor ig op miet de pen maar niet miet hert en ik blijve uwe getrouwe broeder bis 
in ewighijd. 

         
J.J. Vergoossen10 

 

Doet mij de kompelemente aan de ganse vamieli. 
Sito antwoort  
  

                                                      
7 Beckers, Joannes Hubertus, geboren 2 december 1841 Slek 
8 Coenemans, Joannes, overleden 8 mei 1866 Slek 
9 Jennissen, Maria Catharina, overleden 27 april 1868 Slek 
10 Vergoossen, Jan Jacob, geboren 24 maart 1808 Susteren-Heide, overleden 24 mei 1889 
Wacconia, Minnesota, vertrokken naar Amerika in 1863 
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Gerard Venner: Susteren geen stadsrecht in 1276 
Wil Schulpen 

Gerard Venner heeft als archivaris en als (rechts)historicus grote verdiensten voor 
de geschiedbeoefening in en over Limburg gehad. Zowel als redactielid en ook als 
voorzitter heeft hij vele jaren bijdragen aan de Maasgouw geleverd11. 
In de laatste Maasgouw van 2016 staat een artikel van de hand van Gerard Venner 
over het stadszegel en stadswording van Susteren12.  Ik wil met het einde van het 
artikel beginnen, omdat ik aanneem dat in de conclusies de kern van het betoog 
verwoord is. 
“Het wapen op het Susterense stadszegel is geen getrouwe kopie van het wapen van 
de graaf van Gelder, maar ook niet van dat van Walram van Valkenburg, de beide 
landsheren die het overheidsgezag te Susteren hebben uitgeoefend. Aan de andere 
kant lag de voorstelling van het wapen tegen het einde van de dertiende eeuw nog 
niet vast: Reinoud veranderde de staart in zijn wapen en Walram was in 1280 op 
een ander wapen overgegaan. Men moet er rekening mee houden dat er enige 
vrijheid bij kopiëren was van het aantal blokjes en de plaatsing. Het wapen op het 
Susterense stadszegel kan dan zowel van Reinoud van Gelder zijn als van Walram 
van Valkenburg. 
Als het de Gelderse leeuw is dan kan het stadszegel tussen 1260 en 1276 gemaakt 
zijn en – volgens Venner theoretisch -  tussen 1295 en 1326. De Valkenburgse leeuw 
kan tussen 1276 en 1280 als voorbeeld gebruikt zijn. Susteren is ofwel een Gelderse 
ofwel een Valkenburgse stadsstichting.” 
Belangrijk verschil met andere zienswijzen over het Susterense stadsrecht en stad-
zijn is dat de heer Venner het Latijnse begrip “oppidum” niet alleen met ‘stad’  
vertaald, maar ook met ‘stad in wording’. Een merkwaardige vertaling, immers hoe 
bepaalde de middeleeuwer dat een plaats in de toekomst stadsrecht verwierf? Dat de 
mensen toen aan het begrip “oppidum” twee formeel verschillende betekenissen 
koppelden is voorstelbaar. Oorspronkelijk betekent het begrip “oppidum” versterkte 
plaats en omdat plaatsen met stadsrecht steeds versterkt waren kan het begrip ook de 
betekenis stad hebben gekregen.  En dan zou men kunnen zeggen dat Susteren in 
1276 het privilegie om de plaats te versterken reeds ontvangen had en of dat 
gekoppeld was aan het ‘stadsrecht’ blijft dan in nevelen gehuld. 
In de inventaris van het stift13 vinden we in de korte beschrijvingen van de 
veertiende eeuwse akten (1312-1398) negen documenten waarin Haas Susteren 
‘stad’ noemt. Ik neem aan dat het voornamelijk documenten in de Latijnse taal zijn 
en er dus ‘oppidum’ staat. Ik vraag me af of Venner meent dat zijn vroegere collega 
Haas onjuist c.q. voorbarige vertalingen heeft gemaakt of dat hij vindt dat Haas 
correct vertaald heeft. In 1385 vinden we in een document in Maaslandse taal het 
begrip ‘stad’.  
                                                      
11 Guus Janssen, Gerard Venner, in  De Maasgouw, jaargang 135|2016|4|  pag. 135 
12 Gerard Venner, Stadszegel en stadswording van Susteren, in  De Maasgouw, jaargang 
135|2016|4|  pag.141-1551 
13 Drs. J.A.K. Haas, Inventaris van de archieven van het kapittel van Sint Salvator te Susteren, 
Maastricht 1971, uitgegeven door het Rijksarchief in Limburg 

HISTORIE 
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Een belangrijke misser van Gerard Venner is dat hij het doet voorkomen dat de 
Valkenburgers tussen 1260 en 1276 geen stadsrecht kunnen gegeven hebben.  
Immers we weten strikt genomen dat Reinoud van Gelder op 26 april 1276 (de) 
heerlijke rechten over Susteren bezat. Tevens kunnen dan de Valkenburgers 
gedurende de hele periode de heerlijke rechten van Susteren bezeten hebben. 
Daarbij spreekt het document van 1276 duidelijke taal. Het betreft een document 
waarin sprake is van een huwelijksgift, waarbij de goederen met dezelfde rechten 
gegeven worden als Walram deze gegeven heeft. Dit wijst er op dat Walram Susteren 
ingebracht heeft om het via zijn vrouw terug te krijgen. Over de reden kunnen we 
speculeren, maar in dit verhaal laten we dat achterwege. De heerlijke rechten van 
Reinoud (b)lijken zo in tijd niet veel voor te stellen: wanneer Gelder Susteren in bezit 
heeft gehad is dat slechts een blauwe maandag. 
Hiermee lijkt wel onderbouwd dat Gelder in de periode 1260 -1280 nauwelijks in 
aanmerking komt om Susteren tot stad verheven te hebben.   

Rest de periode tussen 1295 en 1326. In 1295 leefde Philippa de echtgenote van 
Walram nog. De mogelijkheid bestaat dat bij haar sterven Susteren overging in 
Gelders bezit. Feit is dat voor zover na te gaan Susteren steeds Valkenburgs is 
geweest. In de Brabants-Valkenburgse oorlog omstreeks 1330 is Susteren inderdaad 
ruim een jaar nadat het door de Brabanders was verovert Gelders geweest, maar 
daarna weer teruggegeven  aan Valkenburg. 
In 1326 wordt Susteren in een Gelderse lijst ‘dorp’ genoemd.  Ook in de rekening 
van 1343/1344. In dit laatste geval is duidelijk dat we hier niet met het Valkenburgse 
Susteren te maken hebben. En ik neem aan dat er inkomsten waren! Dus dan moet 
het iets anders zijn dan ‘de stad’.  
Het is niet moeilijk om ‘dat andere Susteren’ te achterhalen. Immers begin 13e eeuw 
was Dieteren Gelders, in 1291 was de heer van Dieteren leenman van Gelder en 
‘later’ blijkt de heerlijkheid Dieteren een Gelders leen.  
 
 
 
De leeuw in het stadswapen van Susteren 

De leeuw is klimmend, die is (heraldisch) 
naar rechts gewend. Hij is enkelstaartig. In 
het veld om de leeuw zien we een aantal 
blokjes. Belangrijk is het aantal blokjes én 
het aantal langs de bovenrand: 
- Totaal aantal blokjes zeventien 
- Langs de rand vijf blokjes 
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De leeuw in het wapen van Gelder 

In 1243 nam graaf Otto II van Gelder een nieuw wapen. In het veld stond een 
klimmende, naar rechts gewende, enkelstaartige leeuw. Tot zover is de beschrijving 
hetzelfde als dat van de leeuw in het stadszegel van Susteren. Echter wezenlijk 
verschillend is het aantal en de verdeling van de blokjes: 

- Totaal aantal blokjes dertien 
- Langs de rand vier blokjes. 

Dit wapen werd door de zoon van Otto, Reinoud, overgenomen. 
In onze streek kennen we drie Gelderse plaatsen met dezelfde leeuw: Venlo, 
Roermond en Nieuwstadt.  Voor Venlo en Roermond is de blokjesverdeling 
hetzelfde als bij beide Gelderse graven, bij Nieuwstadt is het aantal blokjes niet te 
bepalen, maar is het aantal langs de bovenrand wel vier! 

Dat het wapen hiervan duidelijk afwijkt is geen punt van discussie. De kernvraag is 
of we echter op basis van de twee geconstateerde afwijkingen van de elders 
toegepaste verdeling mogen constateren dat de leeuw in Susteren géén kopie is van 
de leeuw van Gelder?        

In ieder geval is duidelijk dat de kans dat Susteren op basis van het zegel een 
Gelderse stad genoemd kan worden, zeer klein. 

De leeuw in het wapen van Valkenburg 
Dirk II van Valkenburg had een zelfde leeuw als in het wapen van Susteren. Alleen 
het is niet duidelijk of hij eveneens blokken in het veld voerde.  
Walram, die op zeer jeugdige leeftijd heer van Monschau werd, had aanvankelijk de 
hulp van zijn vader nodig om te zegelen. Eind 1266 bezat Walram een wapenzegel 
met een naar links gewende leeuw in een veld met twaalf blokjes. Mei 1269 had hij 
zijn eerste ridderzegel met een naar rechts gewende leeuw in een veld met minimaal 
zeven blokken. Mogelijk een gevolg van het feit dat hij zijn vader als heer van 
Valkenburg opgevolgd was. Zijn vader was 15 oktober 1268 in Keulen gesneuveld.  
Het ridderzegel is voor zover bekend slechts rond 1269/70 gebruikt. Voor het overige 
was het wapenzegel in gebruik, zeker in onze streken. Men mag aannemen dat 
wanneer Walram Susteren stadsrecht gaf, men dan voor het wapenzegel gekozen 
had. Dit vertoont weliswaar de leeuw in een veld met blokken  maar is (heraldisch) 
naar links gewend. Het is al merkwaardig dat Walram twee zegels heeft en daarbij 
komt ook nog dat de afbeeldingen van de leeuw elkaars spiegelbeeld zijn. 
Het ligt wel voor de hand dat Walram de afbeelding van het familiewapen voerde, 
hetzelfde wapen als zijn vader. Het ridderwapen van Dirk kende een naar rechts 
gewende, klimmende leeuw, evenals Walram in zijn ridderwapen. We nemen aan 
dat Dirk evenals zijn zoon blokjes in het veld voerde.  De sleutelzegels14 van beide 
ridderzegels waren in ieder geval hetzelfde. 

                                                      
14 Volgens Venner werd een tegenzegel of sleutel aan de achterzijde van een groter zegel 
aangebracht om oneigenlijk gebruik te voorkomen. Het bemoeilijkte het overbrengen van een 
zegel naar een ander document. DE stadszegels van Susteren en Nieuwstadt hadden ook een 
teen- of sleutelzegel. 



45 
 

Wanneer is een plaats stad?? 
Wanneer we de heer Venner mogen geloven dat is het niet meer voldoende dat een 
plaats in een Latijnse tekst oppidum genoemd wordt. Men zou dan aan ‘urbs’15 
kunnen denken, maar dit begrip lijkt aan Rome voorbehouden. 
Naar mijn mening herken je een plaats als stad wanneer het een of meer begrippen 
aan zich bindt uit een samenhang van begrippen. Wij denken dat een plaats stad 
genoemd wordt wanneer het een rechtspersoon is. Het heeft een bestuur dat regels 
kan stellen: zelfbestuur. Een dergelijke plaats heeft een ‘raad’ of een magistraat. Het 
kan belastingen opleggen. Als teken van hun rechtspersoonlijkheid heeft men een 
stadszegel. Let wel dit alles heeft niets te maken met schepenbank en schepenzegel. 
Dit is meer een rechtbank en notariaat dan een bestuursorgaan zoals raad of 
magistraat. 
Meer nog het ontvangen van een ‘vrijheidsbrief’ of stadsrecht is het hebben van 
zelfbestuur,  een raad en een stadszegel een bewijs dat een plaats stad is. 
Wanneer een plaats stad genoemd wordt, is dat natuurlijk ook vaak een belangrijke 
aanwijzing.  

Susteren een Gelderse stad? 
Bedoeld is hiermee of Susteren stadsrecht heeft ontvangen van een Gelderse graaf. 
Op de eerste plaats constateren we dat in het wapen van Susteren de Gelderse leeuw 
niet is afgebeeld binnen een veld met blokje zoals dat bij andere Gelderse plaatsen 
voorkomt. Op basis hiervan is de kans gering te oordelen dat we in het geval  
Susteren met een Gelderse leeuw te maken hebben. 
Op de tweede plaats kunnen we vaststellen dat – uitgezonderd 26 april 1276 – de 
Gelderse graven niet de heerlijkheidsrechten over Susteren gehad hebben, zoals die 
in 1260 Valkenburgs eigendom waren. Er is geen enkele documentatie bekend  dat 
Gelder Valkenburg uit hun rechten verdrongen had. 
Dat Gelder Susteren een vorm van zelfbestuur als van een stad heeft gegeven is als 
vrijwel uitgesloten te beschouwen. 
Dat Gelder rechten in Susteren gehad heeft is enerzijds op basis van de gezamenlijke 
voorouders rond 1100 met de Valkenburgers te verwachten en ook feitelijk op basis 
van overleveringen aan te tonen. Rechten op de abdij en vooral bekend zijn de 
rechten op ‘Dirten’ rond 1200, dat voor Dieteren gehouden wordt  en de latere 
heerlijkheid Dieteren die toch ook Gelders was. En als in 1326 een Gelders leen 
‘dorp Susteren’ opduikt kan dit gekoppeld wordt aan de heerlijkheid Dieteren en de 
rechten van de heer van Dieteren in 1260. Als leenheer van Dieteren bewaarde de 
graaf van Gelder het contract met Valkenburg in 1260 gesloten in zijn archief.  

Susteren een Valkenburgse stad! 
Van de mogelijke kandidaten voor de leeuw blijft alleen Dirk II echt over. Maar dit 
heeft wel de zwarte schaduw over zich van het ontbreken van een echt duidelijk 
voorbeeld wapen van Dirk. Toch menen we dat het document van 1260 voldoende 
in zich bergt om te kunnen aannemen dat Dirk II van Valkenburg wat het stad-zijn 
van Susteren de grote weldoener is geweest. Maar daarover later meer. 
                                                      
15 Denk aan de zegen van de paus: ‘urbi et orbi’ stad en wereld. 
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Effe Raoje deil 8 
Annie Schreuders-Derks 

1.Biemöske: 
1. Ein mösj die kort bie dich blif zitte 
2. Ein koolmeesje 
3. Ein mösj die bieje pik 

2.Krieëm: 
1. Pien in de rögk 
2. Eine waat mit waar langs de deur kump 
3. Kramp 

3.Palto: 
1. Euverjas 
2. Mèskleid bie begrafenisse 
3. Aansjtèller-opsjöpper 

4.Mörg: 
1. Euverriep 
2. Kapot meug 
3. Helle voessjlaag 

5.Sjreuërslaok: 
1. Sjplit in eine rok 
2. Winkelhaok in ein bóks 
3. Knoupsgaat 

6. Palaasje: 
1. De paljas oethange 
2. Euverdreve verwènne 
3. Langs de deur gaon 

7.Loen 
1. Sjael 
2. Sjtreek 
3. Salaris 

 
8.Kèttingsjeepke 

1. Vaerke veur fitse en vootgengers 
2. Sjteulke van de kèttingcarrousel 
3. Reddingsbeuëtje achter ein groat sjeep 

9. Bótsloupe 
1. Misloupe 
2. Urges taegenaan loupe 
3. Kènjersjpelke  

EFFE RAOJE 
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Ónbekènde foto 
Evert Zits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tösje auw plate en sjilderieje vónj ich dees sjoan ingelieste foto. ’t Sjtèlt veur ’t 
personeel van ein wirkplaats/ febrik wo m’n rajer maakde. D’n hieër in ‘t midde, 
sjoan in ‘t pak, mót zeker ‘de baas’ zeen gewaes. Ouch de wirkluuj sjtaon d’r prónt 
op. Interessant is ’t greidsjap det ze laote zeen. 

In vreuger tieje, wie ’t meiste verveur nog mit kar en paerd plaats vónj, woor in jeder 
plaats eine of mieë ‘radmakers’, zoa wie ze in auw pepiere waere geneump. Bie ós 
in de woonbuurt Munsterveldj wo de sjtraotname zeen geneump nao auw ambachte, 
is ouch ein ‘Radmakersstraat’. 

Dees foto is neet in Zöstere gemaak. Zoa’n bedrief haet hie noats besjtange. Mer wo 
waal? 

Mesjien det de achterkantj van de sjilderie ’n aanwiezing geuf. Die is namelik 
aafgeplek mit ’n sjtök van ’n reclamegezèt. In de geplaatste advertenties kómme 
plaatsname veur: Roermond, Heerlen, Leeuwen-Maasniel, Thorn. Die gezèt mót 
waal auwd zeen. Zoa wurt ‘ne euverjas aangebaoje veur 16,95 gölje. ‘ne prima, gans 
complete fits veur 32,50 gölje  en haet F.C.H. Knarren in Remunj in de aanbieding : 
ondergoederen van Prof. Dr. G. Jaeger, ónger angere onderjurken en directoires.  

AW FOTO’S 
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Aw foto’s 
Hieronder een tweetal foto’s van de jongemannenvereniging “De Jonge werkman”. 
Duidelijk is dat “de kerk” hierbij een vinger in de pap hield, gezien de (centrale) 
geestelijke. Deze afbeeldingen zijn van rond 1931    
    (Jacques Rours) 
 
 

 
Rij boven: Sef Schurer, Pierre Eberson, Lei Soons  en Toon Geelen 
Rij daaronder: Willem Arentz, Sef Vos, Wil Geelen, Huis (spoorman), Pierre 
Meuffels, Sjang van Mierlo, Sef Hos, en Herman Vos 
Zittend: Harie Geelen, Tonie Gruters, Pater Jan van der Linden, André van Mierlo 
en Jong Steijvers 
Trommelaars op de grond: Harmelink en Paul Peters 
 
 
De jonge werkman 
Annie Schreuders-Derks 

De Jonge Werkman was een jeugdorganisatie, opgezet door de R.K. Kerk, voor de 
arbeidersjeugd van 16 jaar en ouder (tot 21 of 23 jaar). 
De tijd bij De Jonge Werkman diende als voorbereiding voor de overgang naar de 
stands- en vakorganisatie, zoals de R.K. Werklieden Vereeniging. Er waren 
wekelijks club-bijeenkomsten voor spel, sport en ontspanning, maar ook ruime 
aandacht voor godsdienstige en sociale vorming. 
De eerste afdeling werd in 1912 opgericht in Heerlen. In het Bisdom Den Bosch 
kwamen er lokale afdelingen vanaf  1915. 

AW FOTO’S 
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Volgens de statuten: “De Jonge Werkman”, 1e afdeling van de 
arbeidersstandsorganisatie, staat onder rechtstreekse leiding van de Kerk en 
beschouwt als haar voornaamste taak de katholieke opvoeding van haar leden. Aan 
het hoofd van De Jonge Werkman staat een priester (directeur) met een in 
meerderheid uit en door de leden zelf gekozen bestuur, waarin echter steeds zitting 
zullen hebben twee leden, aangewezen door het bestuur van de Tweede afdeling, 
waartoe alle andere reeds oudere werknemers behoren.” 
Begin jaren dertig kwam er ook voor de jongere jongens (12 t/m 15 jaar) een 
soortgelijke organisatie, De Jonge Wacht geheten. Zij droegen een uniform, dat 
bestond uit grijze kousen, een zwarte of donkerbruine broek, een groene (of donker 
beige) blouse, een zwarte stropdas of een halsdoek en een zwarte baret.  
 

 
 
Staande: Bér Ophelders, Sef Hos, Huis, Pierre Eberson, Leo Soons (vóór), Schurer 
(achter), Pierre Meuffels, Pater Wolters, André van Mierlo, Paul Peters, Tonie 
Gruters, Huis (spoorman) 
Boven naast de vlag: Jong Steijvens 
Beneden op de hurken zittend: Kreintjes (of Krijntjes), Meuffels, spoorman, Bo 
Tonglet en Harmelink. 
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Deze keer leek het me leuk om enkele foto’s van een jongere generatie dames 
aan jullie te tonen. De foto’s zijn direct ná de tweede wereldoorlog gemaakt. 
Deze meiden gingen eind 1945 voor het eerst weer met de trein naar de 
MULO in Sittard. De jongens waren duidelijk zo onder de indruk van al dat 
vrouwelijk schoon dat ze, vanwege het ontbreken van een verhoogd perron, 
telkens met hun hulp de trein in werden gehesen.              Jacques Rours 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fien Storken en Mia Rours Mia Rours en Toos Geurts 

Fien Storken, 
Toos Linssen, 
Mia Rours, 
An Busch  
 

An Busch, 
Mia Rours en 
Toos Linssen 
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Bep Thissen,  
Toos Linssen,  
Mia Rours,  
Onbekende 
Rotterdamse 
Fien Storken 

Fien Storken 
Bep Thissen  
Toos Linssen  
Mia Rours  
Onbekend 
Rotterdamse 

Fien Storken,  
Thea Geurts,  
Bep Thissen 
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Programma 2017 
Donderdag 22 juni Thema-avond met Harrie van Buggenum. De lezing begint om 

19:30 uur en is in de recreatiezaal van Vastrada. Deze handelt 
over de beken in Susteren. Zie pagina 4 van deze Heemklank. 

Zaterdag 12 augustus Kroedwèsj. 18:00 H.Mis met Kroedwèsjzaegening . Voor de 
mis kan men een kroedwèsj kopen. Opbrengst voor bloemen in 
de kerk. Daarna in Beeldentuin  Fête Champétre met Parlemoer. 

Donderdag 21 september Thema-avond in Vastrada – 19:30 uur. Lezing over Karel 
de Grote door Doris Schillings.  

Donderdag 12 oktober: busreis naar Aken, stad van Karel de Grote. 

Donderdag 26 oktober in de Harmoniezaal 19:30 uur Sjterre Sjtraole in 
samenwerking met Veldeke Echt. Proza, poezie en muziek van 
eigen bodem. 

Donderdag 16 november. Bijzondere avond. Recreatiezaal Vastrada. 19:30 uur. 

Alle programmaonderdelen onder voorbehoud. 
 
De oplossinge van ‘t vraogesjpeelke.  

1=2  2=2  3=1  4=1en2  5=1   6=2   7=2  8=2  9=1 
 
Colofon 
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Weurdje van de redaksie 
 

Het is eine rare zomer gewaes. Nog neet zo zieër es het geit euver het waer 
zelf, mer mieë nog esse bedènks wat d’r allemaol is gebeurd en den veural 
kort  bie hoes.  
Ein van ós vaste scribente woor wijlen Ad van Mierlo.  Es redaksie wille weer 
Els en de femilie hieël väöl sterkte toewènsje. Ad zien poëzie en proza in het 
dialek woor soms teder en zach, mer soms ouch vliemsjerp. Ad zien sjriefsels 
kome meistal ‘s oaves laat of ’s nachs oet zien pen.  Wiejerop in deze 
Heemklank sjtuit een oetgebreid  In Memoriam.  
Weer luuj gaon mekkelik euver tót de orde van den daag en make ós d’r 
vanaaf mit oetspjpraoke es “c’est la vie” en “heden ik, morgen gij”. Toch is 
het zoa zeker es get, es in de laeftiedsgroep in dien omgaeving opèns gate 
valle, den geise toch waal èns naodenke. 
De filosofie van het laeve is neet in beuk neergesjreve, die zit in de luuj zelf.  
Natuurlik geit het laeve wiejer en pakke veer de draod weer op. Mer es 
sommige luuj wegvalle, besefse pas det die luuj mieë höbbe gedoan, es allein 
mer veer oos plezeer in d’n Heemklank te sjrieve. 
Den besefse ouch wie blie det weer moge zeen met ós sjrievers en sjriefsters! 
Het laesplezeer is uch van harte gegund! 
De redaksie duit d’r effe het zjwiege toe, oet  respek veur Ad. 
 
 
 
 
 
 
Opruimen 
In Vastrada mag onze vereniging gebruik maken van de ruimte in „het torentje“. Hier 
hebben wij een drietal kasten mogen plaatsen en wij hebben er een computer en 
scanner staan. Bovendien staan er nog vele dozen met vooral oude Heemklanken. 
Ook is er een tentoonstellingsgids uitgegeven ter gelegenheid van 
de Heiligdomsvaart 1986. Er wordt verzocht deze dozen op te ruimen. 
Mogelijk zijn er leden die interesse hebben in oude Heemklanken. In dat geval kunt 
u contact opnemen met een van onze bestuursleden. 
 
  

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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Van de vereniging  
IN MEMORIAM AD VAN MIERLO 
Evert Zits 

In de leeftijd van eenenzeventig jaar is op 12 juli 2017 Ad van Mierlo overleden.  
Tijdens een mooie, stemmige afscheidsdienst in de “Auw kirk” op 19 juli hebben 
velen hem de laatste eer bewezen. 

Ad is blijmoedig door het leven gegaan, een man vol levenslust en energie. Hij had 
het leven lief en heeft er volop van genoten. Hij had graag mensen om zich heen. 
Dat beperkte zich niet tot zijn gezin en zijn familie, die hem zeer dierbaar waren, 
maar ook tot goede vrienden en bekenden, die hem respecteerden om zijn trouw en 
hulpvaardigheid. Men deed nooit tevergeefs  een beroep op hem. Hij heeft veel voor 
velen betekend en ook in stilte veel goeds verricht. 

Zijn vele talenten heeft hij volop benut ten dienste van de Susterense gemeenschap. 
In het plaatselijke verenigingsleven is hij in diverse functies actief geweest. Met 
name voor harmonie St. Cecilia is hij jarenlang een ware steunpilaar geweest. Grote 
verdiensten verwierf hij zich bij de organisatie van culturele evenementen met name 
als voorzitter van de Stichting Heiligdomsvaart. Bij al die activiteiten werd hij 
gewaardeerd om zijn inspirerend en beminnelijk optreden. 

In zijn arbeidzaam leven heeft hij veel jaren het beroep van rentmeester uitgeoefend. 
Hij bouwde een mooie carrière op, die resulteerde in het directeurschap van het 
Rentmeesterskantoor Limburg. In die functie heeft hij een belangrijke rol gespeeld 
in het grondaankoopbeleid voor de uitvoering van het veelbelovende 
Grensmaasproject. 
Rentmeester Ad van Mierlo werd alom gerespecteerd om zijn daadkracht, kennis van 
zaken en bijzondere contactuele eigenschappen. In het fraaie Liber amicorum dat 
hem bij zijn afscheid werd aangeboden, wordt dan ook door collega’s, medewerkers 
en vrienden in alle toonaarden de loftrompet over hem gestoken. 

Ad was kunstzinnig aangelegd. Hij hield van beeldende kunst, klassieke muziek en 
literatuur. Zelf was hij ook creatief: hij schilderde, boetseerde en schreef proza en 
poëzie. Met zijn creaties is hij weinig naar buiten getreden, met uitzondering van 
zijn literair werk. 
Van zijn proza dienen vermeld te worden twee boekjes getiteld ‘De Notabelen” en 
de “Engel van Michelangelo”. 
In het eerste boekje beschrijft hij met een knipoog en een glimlach, de handel en 
wandel van de notabelen; hoe ze waren, zijn en blijven. Deze ‘opperdorpelingen’ 
worden met sprankelijke humor en spitse ironie beschreven. 

In zijn laatste levensfase heeft Ad lange tijd geleden aan een slepende ziekte. In het 
boekje de “Engel van Michelangelo” geeft hij een openhartig en indringend verslag 
over het verloop van zijn ziekteproces en zijn contacten met de medische wereld. Hij 
maakt knappe observaties van het reilen en zeilen in ziekenhuizen waarin hij 

VAN DE VERENIGING 
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verbleef. Maar het is niet enkel kommer en kwel wat hij beschrijft. Zijn gevoel voor 
humor laat hem ook in deze moeilijke ziekteperiode niet in de steek. 
Beide boekwerkjes, treffend geïllustreerd door Marcel Verwijlen, zijn in beperkte 
oplage uitgegeven. 

In de loop der jaren is Ad zich steeds meer gaan toeleggen op het schrijven van 
poëzie, korte en lange gedichten in het Susterens dialect. In zijn intensieve wijze van 
leven vormde het voor hem een uitlaatklep, een mogelijkheid om zijn gevoelens te 
uiten omtrent tal van facetten die het leven omvat. Zowel in goede als in slechte 
tijden. 
Vanaf 2010 heeft Ad regelmatig gedichten gepubliceerd in de Heemklank. In de 
dienst bij zijn afscheid werd een aantal van zijn mooiste verzen voorgedragen, onder 
andere de hierna volgende gedichten, die wij in deze Heemklank publiceren als een 
laatste herinnering aan Ad van Mierlo.  
 
De kleuëre van de raegebaog 

Wieväöl 
zomers en wènjters 
zouw ich  
nog mit moge make? 

Wie dèks 
wurt ‘t nog lente en herfs 
zónger det ich  
in paniek hoof te rake? 

Höb ich nog tied  
óm die pil te regele 
of höbbe angere 
det al veur mich gedaon, 

euvertuug 
det ich neet mieë alles weit 
en mich  
miene gangk laote gaon. 

Euver alles 
veur mich zeen gaon dènke, 
mich noait vraoge  
waat ich nog mit wil make? 

Leefs nog väöl lentes zomers  
herfste en wènjters 
en det veural 
zónger ’t angere lestig te make. 

 Allein mer good dus 
det ich mich dèks aafvraog: 
wae van ós 
is ’t ieëste 
aan ’t ènj van de raegebaog? 
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Vergaete tied 

Es daag en nach 
gein versjil mieë make 

en ich neet mieë weit 
wie ’t wiejer mót gaon, 

zeen ich allein nog mer dènger 
die mich ech rake, 
mer óm mich haer 

is nemes dae det ouch versjteit. 
Alles waat mich leid haet gedaon 

bèn ich vergaete, 
ich gluif  

det ich gein plek en tied mieë wil 
veur alle dènger 

die mich zoalang 
dwaes höbbe gezaete. 
Ich wil allein nog mer  

druime  veur mich zellef,  veural sjtil. 
 
 
 
’t Lèste Hoofsjtök 
 
In dien ouge 
laes ich 
blaad  
veur  
blaad  
't book  
det ich jaore geleje  
wól sjrieve  
euver 't verhaol  
van ein leef dèngk  
det mich leet druime  
euver ei book  
wo - in het  
de hoofrol sjpeelde  
zónger te beseffe 

det ich  
det book  
al jaorelangk  
in mien henj höb  
zónger det ich begreep  
det weer same  
‘t lèste hoofsjtök  
aan 't sjrieve zeen  
 
en allebei  
neet weite  
of 't eindig op  
"en ze laefde nog langk  
en gelökkig same 
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LEZING KAREL DE GROTE  DONDERDAG 21 SEPTEMBER.  AANVANG: 19.30U. VASTRADA. 
Deze wordt verzorgd door mevrouw Doris Schillings. 
Deze lezing is tevens een voorbereiding voor de trip 
naar Aken welke 12 oktober georganiseerd wordt (zie 
hieronder). In de vorige Heemklank hebben we reeds 
een tekst geplaatst welke de inleidster mevrouw 
Schillings ons stuurde. Wij willen hier ons beperken 
tot enkele hoofdlijnen van het verhaal en hebben deze 
tekst naar eigen inzichten samengevat. 

De  Karolingische cultuur is vernoemd naar de 
dynastie van de Karolingers welke begint met Karel 

Martell; zijn zoon Pippin de Korte is de eerste, zelfbenoemde, Karolingische koning 
van de Franken. Hij is de vader van koning en keizer Karel de Grote (* ca 742 - ✝  
814), grootvader van Lodewijk de Vrome en overgrootvader van o.a. Lotharius, 
Lodewijk II. en Karel de Kale, die het gigantisch geworden imperium onder elkaar 
verdelen.  
M.n. Karel de Grote heeft met zijn politieke, militaire, religieuze en culturele 
ambities een basis gelegd voor Europa. Politiek en militair ziet hij zich als navolger 
van de Romeinse keizers.  
Als christelijke vorst wil hij het christelijke geloof in heel zijn rijk invoeren “und 
bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.”  Verkort geldt dan de politiek handige 
formule: één God, één keizer. Zichtbaar zijn vooral de Karolingische architectuur, 
Schitterend zijn de liturgische voorwerpen uit de goudsmidskunst. Misschien nog 
indrukwekkender zijn de Karolingische manuscripten, wier kleuren, gemengd uit de 
kostbaarste pigmenten, nu nog stralen als 1200 jaar geleden.  
Hoever de erfenis van de Karolingers nog in onze tijd reikt, is o.a. te zien aan de 
Internationale Karlspreis, die ieder jaar op Hemelvaartsdag wordt uitgereikt aan een 
persoon of organisatie, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de eenwording van 
Europa. 

BUSREIS AKEN 12 OKTOBER. VERTREK 09.30 UUR VANAF RAADHUISPLEIN. 

Met de informatie van de lezing in september van mevr. Schillings nog fris in het 
geheugen zijn wij nieuwsgierig geworden en gaan wij Karel de Grote zelf opzoeken 
in Aken. 

Programma:  
 11.00-12.30 uur:  Rondleiding Dom en  Domschatzkammer onder leiding 

van Nederlands-sprekende gidsen De Dom van Aken is een van de 
beroemdste monumentale bouwwerken van het Avondland. Het is de kerk 
waar meer dan dertig Duitse koningen zijn gekroond, de begraafplaats van 
Karel de Grote, belangrijke bedevaartkerk en sedert 1930 kathedraal van 
het bisdom Aken.  
De schatkamer van de Dom van Aken geldt als de meest beduidende 
kerkelijke schatkamer ten noorden van de Alpen. Zij bezit sacrale 
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kunstschatten uit de Laat-Romeinse, Karolingische, Ottoonse, Staufer- en 
gotische tijd. Sommige voorwerpen zijn in opdracht gegeven door 
koningen, andere tonen de Europese betekenis van de Akense Dom en de 
Dom als pelgrimskerk en begrafeniskerk van Karel de Grote... 

 12.30-14.00 uur:  Vrije lunchtijd.  

 14.30-15.30 uur:  Bezoek aan Printenbakkerij Klein te Aken met proeverij. Al 
honderden jaren snoept de wereld van de beroemde Aachener Printen, een 
wereldberoemde Akense specialiteit. Als presentje of souvenir of gewoon omdat 
ze zo lekker zijn. Printenbäckerei Klein bestaat sinds 1912, het geheime 
familierecept is inmiddels in handen van de vierde generatie. 

 16.00-17.30 uur:  Bezoek aan de grotten in Valkenburg begint met het treintje 
en daarna is er een licht/geluidshow. Alle ondergrondse tochten door de 
mergelgrotten van Valkenburg zijn enkel te voet af te leggen. Maar er is één 
uitzondering! Een unieke treinrit door een van Valkenburg’s meest uitgestrekte 
gangenstelsels. Stap in het grottentreintje en beleef de bijzondere ondergrondse 
schoonheid die Valkenburg te bieden heeft op een bijzondere en vooral ook 
eenvoudige manier. De chauffeur van de trein houdt je tijdens de rit op de hoogte 
van al het moois wat verschijnt. Na deze indrukwekkende rit door de grotten kan 
er tevens op eigen gelegenheid een licht- en geluidshow worden bekeken in het 
oudste gedeelte van de grot. Geniet van prachtige muziek en projecties op de 
grotwanden van wel tien meter hoog.  

 18.15-20.15 uur Drie-gangen-diner in Ulestraten.  

Thuiskomst: ca. 20.45 uur te Susteren.  
Arrangement: Inclusief busreis, rondleiding DOM + Domschatzkammer met gidsen, 
printen proeverij, treintje. + licht/geluidshow in Valkenburg en een 3-gangen diner 
€ 57,50 per persoon. Banknummer laatste pagina. 
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DE GRENS VAN DUIZEND GEPASSEERD !!  HULP GEVRAAGD. 
Hans van Engeland 

Sinds enkele maanden hebben enkele enthousiaste leden van de Natuurvrienden een 
werkgroep Genealogie opgericht. Zodoende is er aan de website van onze vereniging 
een tabblad BIDPRENTJES toegevoegd. 
Op deze site kunt u vele bidprentjes terugvinden van personen met een relatie naar 
Baakhoven, Dieteren, Susteren en/of directe omgeving. De betreffende persoon is er 
geboren, en/of heeft er geleefd of is daar gestorven. Ook zijn er bidprentjes 
opgenomen van personen die een relatie hebben met “vroegere” inwoners van onze 
woonplaatsen. Veel bidprentjes worden geschonken aan onze vereniging. Ze worden 
na verwerking voor de website in het archief van de vereniging opgenomen. Mensen 
die zelf bidprentjes hebben of sparen kunnen deze ook tijdelijk aan ons lenen. Dit is 
al enkele malen gebeurd. Deze bidprentjes kunnen zeer interessant zijn voor mensen 
die stamboomonderzoek doen.  
Momenteel is de grens van duizend stuks op de site ruim gepasseerd. Het plaatsen 
van de bidprentjes op deze site is werk dat veel tijd vraagt. Gelukkig heeft het bestuur 
er voor gezorgd dat een “snelle” scanner kon worden aangeschaft. Er wachten  nog 
meerdere duizenden bidprentjes om verwerkt te worden.  

Hierbij doen wij een oproep om ons hierbij te helpen. Het kan heel goed thuis 
gebeuren als je een pc of laptop hebt. Hiertoe is een gedetailleerde handleiding 
samengesteld. Wie helpt ons ???? 

 

NIEUWE VOORZITTER, NIEUW BESTUURSLID EN NIEUW BOEK:  16 NOVEMBER 
Jos Douven heeft reeds meer dan een jaar geleden te kennen gegeven het 
voorzitterschap van de vereniging te willen neerleggen. Inmiddels hebben we ons 
bestuurslid John van Bree bereid gevonden de voorzittershamer van Jos over te 
nemen. Omdat reeds enige tijd 16 november als extra avond op de verenigingsagenda 
geplaatst was, heeft het bestuur gemeend een korte extra- algemene 
ledenvergadering te beleggen om de instemming van de leden te vragen voor deze 
verandering. 
Inmiddels heeft ons oud-bestuurslid Cor Voorter te kennen gegeven weer voldoende 
ruimte te hebben om ons bestuur andermaal te versterken. Ook dit zal tijdens de 
extra-ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd worden. 
Na het formele gedeelte dat gepland is van 19:30 – 20:15 uur, is er een korte pauze 
geprogrammeerd, waarna we om half negen willen beginnen met een programma 
rondom de uitreiking van een boekje dat door onze vereniging is uitgegeven. 
Het boekje, in de serie ‘Zoa zagte ze in Zöstere’, omvat een bloemlezing uit het werk 
van de gebroeders Evert en Piet Zits. 
Jos Douven zal ons door het programma leiden, Annie Schreuders-Derks zal kort 
ingaan op het werk en de personen Evert en Piet Zits. De muzikale omlijsting moet 
nog ingevuld worden. 
Nadere informatie zal tijdig bekend gemaakt worden. 
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KROEDWÈSJZAEGENING EN FÊTE CHAMPÉTRE 
12 augustus was traditioneel de zegening van de Kroedwèsj. De intentie van deze 
mis was tevens voor de overleden en levende leden van onze vereniging. Deken 
Lauvenberg, die net als wij vindt dat deze mooie traditie in ere moet worden 
gehouden, las de mis en zegende de kroedwèsj. Josette Douven was de lectrice en  
Annie Schreuders las het kroedwèsjgebed. Na de mis ging het richting de 
beeldentuin, alwaar scouting al gezorgd had voor banken en tafels. Bij de 
binnenkomst van de eerste gasten kwamen de leden van de groep Parlemoer ons 
reeds tegemoet. Het weer was ons dit jaar minder goed gezind. Maria zal zich vergist 
hebben. Zij heeft waarschijnlijk haar hemelvaart verwisseld met Maria Ziep.  
Een vijftigtal mensen riskeerden een nat pak en werden getrakteerd op een muzikaal 
optreden van Parlemoer. Scouting zorgde voor een drankje en een hapje. Ondanks 
het mindere weer mogen we van een geslaagde avond spreken. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Foto’s van Laura Ruijters en Annie 
Schreuders-Derks 
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Lach mer …..mörge wurt ’t nòg erger! 
Loek Storken 

Dit sjient neet de wèt van Murphy mer de filosofie van Murphy te zeen, en dao zit 
waal get in. Ich höb daen awwe Murphy trouwes neet gekènd. Det mót eine rare jóng 
zeen gewaes, mer dao höbbe w’r allewiele ganse volkssjtamme van. ’t Gekke is ouch 
nog det die veur van alles gekaoze waere. Esse ei bietje normaal bès, hoofse dich 
allewiele nurges mieë veur op te gaeve. 
Esse op daen tillevizie ’t nuujts ei bietje volgs, den wurse dao meistal neet erg väöl 
vroliker van. Noe w’r eindelik zoa wied zeen det w’r in ’t eige landj geen leger mieë 
neuëdig höbbe (hoewel? Verjaordaagsfieëske in Haren?), wille ze ós legerke ’t leefs 
op zevenentwintjig plaatse in de ganse waereld tegeliek inzètte. 
Ich vènj trouwes waal detse die jónges ein tiedje trök ens nao Italië hawwe mótte 
sjikke óm dae Berlusconi ten val te brènge en veur ’t Haagse Tribunaal te haole, 
veurdetse dem dao in Italië heilig verklaore. Ich höb al geheuërd det dae, naodet hae 
noe al ein tiedje es president is aafgetraoje, nog Paus van Roame wilt waere. Dao is 
t’r trouwes nog jóngk genóg veur. Zelf vuntj dae zich dao noe nog get te jóngk veur. 
Die hormone, hè!  
Es die pille oetgewirk zeen, zal d’r zich zelf waal eine breef mitgaeve mit gooi 
referensies! 
Ich vènj trouwes det dae Berlusconi väöl mieë nöttigheid oetgehaold haet es daen 
erme Gaddaffi. Dae zoot mer get in ein tent in de woestijn mit ein van die aw heudjes 
van Beatrix op en eine róffel aw gerdine ómgehange, en neet mit get Bunga-Bunga-
maedjes, mer mit ein aw Oekraïense verpleegster. 
Ouch dao in Israël en Palestina, dao vilt nog neet väöl te lache. Zoa lepe w’r ós in 
Jeruzalem dao bie die klaagmoer èns oet bie zó’ne orthodoxe Jud mit zó’n plat 
petsjke, zó’n neuëzel brilke en zó’n sjoan piepekrolle.’t Woor net of de mam hem 
die pas ein hawf oer geleje haw ingedreijd.  
Dae jóng sjtóng dao mer te baeje en te baeje. En dae baejde en dae baejde mer. Weer 
vroge dem drek woróm en woveur det dae zoa-al baejde. “Nou”, zaet d’r, “natuurlik 
veur de waereldvraej, det ederein op de ganse waereld zich geit versjtaon, óm te 
beginne mit zien bure!” 
“En”, zègk ich taenge dem, „haet ’t al ei bietje gehólpe?“ „Nae“, zaet hae, „’t is net 
of ich taenge ein moer sjtaon te kalle!“ 
Zoa lepe w’r ouch èns wanjelentaere en wawwelentaere op Deetere aan, ein dörpke 
minstens net zoa sjoan es Haren, daobaove in Noordnederlandj, wo ze zich èns bie 
de verjaordaag van ei maedje flink geklop höbbe. Eine van de jónges mit Deeterse 
“roots” dae ging jaorig waere en dae zaet: “Ich zal toch mer gein fieëske hawte en 
det op Facebook zètte, hè! Sjtèl dich veur det det bekènd wurt. Veurdetse ’t wèts, 
kump dich dao driekwart van ’t gajes van hawf Nederlandj opaan. Die höbbe 
allemaol niks te doon en bliekbaar ouch allemaol vrie reize. En die zeen mit väöl 
man”. 
Noe w’r ’t toch euver fieëskes hawwe, in de Vincentiuslaan, dao höbbe ze al jaore 
elk jaor ein prachtig sjtraotfieës mit daobie in de ganse Vincentiuslaan 
waereldberoemde zengers, saxofoonblaozers en accordeonsjpelers. Det sjpeelt (of 

DIALEK 
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sjpeelde) zich veur ein deil aaf bie ein van de organisatore in hoes en in den tuin. 
Wie ze aan ’t vergadere wore euver de organisatie van ’t kómmende fieës, sjtèlde 
dae toen veur óm ’t èns ei jaor euver te sjlaon. Hae zag: “Den kènne de blome in den 
haof èns get bietrèkke, want die p.sse ze mich elk jaor weer verrot!” 
Kiek, det is noe ’t versjil tösje Limburgers en Hollenjers in Haren. Minstens aeveväöl 
drank op, mer allein get blome kepot, en ouch nog mer allein ómdetse get väöl water 
höbbe gekrege! En neet ei gans dörp nao de vaantjes! Laote w’r toch mer bliej zeen, 
det w’r toch mer geweun dóm Limburgers zeen! 
En es dae JSF noe sjtrakkes aeve good vlug, es det dae FYRA riejt, den kómme w’r 
nog aan ’t lache. Dae FYRA is ouch door ein gans team van “Nederlandse 
deskundigen” vanteveure gecontroleerd, veurdetse dem besjtèld höbbe. En den 
wètse zeker detter gein neut van klop. Väöl moelemake, mer niks dao. Allein de 
declaraties van die deskundige, die zalle waal “flink” geklop höbbe! “En veel uren 
gemaakt! Dat tikt lekker aan!” 
En g’r wèt toch: “Wie het laatst lacht, denkt het traagst!” En det sjtuit hie neet veur 
niks in ‘t “Holles”! Es g’r begriep wat ich bedoel. 
En dènk d’r aan : 

ESSE GEIN RUMPELS HÖBS, 
DEN LACHSE TE MIN! 

Niks is gezónjer, es dich aaf en toe èns krank te lache mit die ieëlenj! 
En d’r is einen houp leid in de waereld, mer doe mós ’t wille zeen! 
Waal höb ich mich al ummer aafgevraog: 
Es lache aansjtaekelik wirk, woróm veroorzaak ’t den gein epidemie?  
Den awwe Schopenhauer ei paar ieëwe trök, dae wós ’t ouch al: 
Het ergste moet nog komen 
                              (Arthur Schopenhauer 1788 – 1860) 

Weer zitte bie die awwe friedessjmörges waal zoa langsamerhandj mit groate 
probleme, en dao vilt neet mit te lache. De AOW is dit jaor in januari al weer ein 
paar euro mieë gewore, en noe weite weer neet wo w’r al die euro’s noe op mótte 
make, want d’r zeen ummer minder café’s, ouch hie in ‘t dörp. Die euro’s brenne ós 
zoa te zègke zoa langsamerhandj in de tesj.   
Eine haet det nuuj kapitaal in hoonder gesjtoake. Same mit den opsjlaag van de 
vrouw haet d’r zich ein paar heunkes gekoch, en noe die aan ’t lègke zeen, noe 
sjtroump de wins elken daag bènne. En dae haet geine las van dae fipronil, want det 
is nog zó’ne awwerwètse prengel, dae póts zien hoonderehok nog ummer mit eine 
beustel en heit water en greun zeip. 
Einen angere, dae mit die paar euro te väöl zoot te kieke, dae haw èns op ein dating-
site gekeke. “Niks kènne vènje’, zag d’r. “Allemaol zónger vermoge”, haw hae 
geconstateerd. Mer hae haw waal flink pien aan de ouge gekrege! “Tjuu”, zaet d’r, 
“dao krisse toch echte lasjouge van. En allemaol zoa erm es de ratte, want die höbbe 
bekans niks aan!” 
Ouch in Èngelandj zal ’t d’r mit dae Brexit neet op veuroet gaon. Ich höb al geheuërd 
det ’t póndj noe veer óns wurt. Ouch vertèlle ze det die Èngelsje waal weer trök in 
de Europese Unie wille, mer den mótte weer waal allemaol lènks gaon rieje. 
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Ouch in Italië kènse weer lache. Noe ze dao sinds de Middelieëwe veur ’t ieës eine 
serieuze en mesjien waal kundige leider gekaoze hawwe, höbbe ze dem in december 
2016 weer weggesjtömp. Dao kooste de Italiane toch neet aan wènne, detse noe eine 
hawwe dae neet nao de maedjes ging. Det vènje die mer saai. Ouch de Italiaanse 
roddelblaedjes vónje det mer niks. En die mótte toch ouch get te roddele höbbe, want 
anges gaon neet allein de banke dao failliet mer ouch nog de klatsjblaedjes. En zègk 
noe zelf, det zou toch jaomer zeen en det zouwt geer ouch neet wille. 
In Syrië en Venezuela haet de democratie ouch al gezegevierd. In allebei de lenj 
einen idioot aan ‘t “bewind”. Mer ’t gekke daobie is det de luuj zich die men zelf 
gekaoze höbbe. Doe vreugs dich aaf, waem is noe gek, die idiote of de luuj zelf die 
zich zó’ne flaeris keze?  
Ouch de Amerikane höbbe väöl mieë humor es versjtandj. Die höbbe zich dae klones 
Donald Trump tót president gekaoze.     
„Wo mót det haer, wo mót det haer?“, zagte de aw luuj vreuger al. 
En noe zeen zich die „Un” van Noord-Korea en dae flapdrol Trump van Amerika 
óngerein get aan ’t bedreige. Mer g’r höb ’t al gemerk, van ’t meiste wat daen Trump 
zaet, dao kump niks van. Laote w’r det den in dit geval mer blieve haope! 
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Bruine Koekoek  
Jan Smeets  

Het aantal Koekoeken in Nederland neemt al decennia lang af. Wat de oorzaken 
hiervan zijn, is niet bekend. Daarom vraagt Vogelonderzoek Nederland en 
Vogelbescherming om meer aandacht en informatie bij koekoek-waarnemingen. In 
deze context is het jaar 2017 uitgeroepen tot het jaar van de Koekoek.  
Meer aandacht voor de Koekoek tijdens de broedvogeltellingen in het IJzerenbos en 
’t Hout heeft dit voorjaar geleid tot een waarneming van een Bruine Koekoek. Bij de 
Koekoek zien we, naast de blauwgrijze vorm, ook soms een bruine variant. Dat zijn 
bijna altijd vrouwtjes.  
Op 1 mei zag ik een man en vrouw Koekoek samen in achtervolgingsvlucht bij de  
Waterbeemdenweg en de Duitse grens in het IJzerenbos. Het mannetje was erg 
opgewonden, dat liet hij merken door vaak achter elkaar te roepen. Op 3 mei had ik 
het geluk dat ik een vrouwtje Bruine Koekoek spotte op een weidepaal langs de 
Waterbeemdenweg. Zij vloog steeds korte stukjes van paaltje naar paaltje op zoek 
naar nesten van waardvogels in de rietkraag langs het weiland. Het vrouwtje legt 
graag haar eieren in nesten van Kleine Karekieten die in overjarig riet broeden. De 
twee vogelsoorten verkeren daardoor in staat van oorlog. Verrassend is dat Kleine 
Karekieten niet schromen het veel grotere koekoeksvrouwtje aan te vallen en haar 
beletten een ei in hun nest te deponeren. De aanval moet zeer snel gebeuren want 
koekoeksvrouwtjes leggen binnen enkele seconden een ei in een nest van de 
adoptieouders. Het aanvallen van een Koekoek is voor Kleine Karekieten gevaarlijk 
want Koekoeken met hun blauwgrijze verenkleed lijken sterk op gevaarlijke 
Sperwers.  
Op de universiteit in Cambridge is onderzoek gedaan naar de decennia lange aantal 
afnames van Koekoeken. Voor dit onderzoek is geëxperimenteerd met 
kunstkoekoeken. Het resultaat van dit onderzoek was dat de blauwgrijze 
nepkoekoeken meer dan 1000 keer vaker werden aangevallen door Kleine 
Karekieten dan de bruine kleur nepkoekoeken. Men denkt hiermee te kunnen 
verklaren dat de bruine kleurvorm meer nakomelingen kan produceren. Gezien het 
voorkomen in de natuur geeft deze kleur blijkbaar weinig problemen bij het 
overleven van de Bruine Koekoek. Volgens dit onderzoek heeft de bruine variant 
dus zelfs voordelen. De bruine variant is in Nederland en Engeland zeldzaam maar 
lokaal in Europa komen ze vaker voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATUUR 
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Webcam   
Spectaculaire webcambeelden laten het leven zien van een koekoeksjong in een nest 
van een Kleine Karekiet. Volgens Vogelbescherming Nederland een wereldprimeur. 
Bram Ubels ontdekte op 4 juni in de Ooijpolder bij Nijmegen een koekoeksei in een 
nest van een Kleine Karekiet. Hij vindt ook een tweede ei in een ander 
karekietennest, gelukkig maar, want het eerste ei is door de pleegouders herkend en 
uit het nest verwijderd. De gebeurtenissen van het nest met het koekoeksei dat 
bebroed wordt door een paartje Kleine Karekieten is live te volgen via internet. Tot 
verbazing van de kijkers zien zij dat het koekoeksjong tot twee keer toe uit het nest 
valt en tussen de rietstengels boven het water klem raakt. Voordat het jong bij de 
tweede tuimeling uit zijn benarde positie wordt bevrijd, is het jong zo onderkoeld 
geraakt dat terugzetten in het gehavende nest geen zin heeft. Het nest is door regen 
en wind in slechte staat en kan het zware koekoeksjong niet meer dragen. Bram 
besluit het koekoeksjong mee te nemen en naar een vogelasiel te brengen.  
  
Nick Davies, dé Europese koekoekskenner aan de Universiteit van Cambridge die 
de  webcambeelden van de karekietenkoekoek in de Ooijpolder mee bekijkt, schrijft 
in zijn blog, dat hongerige Kleine Karekieten die om voer bedelen een tsi……..tsi 
geluid laten horen. Koekoeksjongen passen zich snel aan aan het leven in een 
karekietennest en proberen met een snel tsi.tsi.tsi.tsi.tsi geluid de pleegouders te 
stimuleren vaker voedsel te brengen. Dat lukt bijzonder goed want experimenten 
waarbij de bedelroep bij een nest Kleine Karekieten wordt afgespeeld, tonen aan dat 
Kleine Karekieten hierdoor gestimuleerd worden vaker voedsel aan te voeren. Het 
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jong heeft zich nog op een andere manier aangepast. Zo herkent hij ook de alarmroep 
van zijn pleegouders. Wanneer namelijk een roofdier in de buurt van het nest komt, 
laten zij een alarmroep horen die klinkt als churr….churr. Karekietenjongen kennen 
dit geluid en zijn dan direct doodstil. Ook het koekoeksjong kent deze alarmroep en 
houdt zich doodstil. 
Het paartje Kleine Karekiet treurt niet lang na over het noodlottige gebeuren en 
begint korte tijd later weer met de bouw van een nieuw nest. Toch nog een happy-
end?  
 
Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl 
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Tumke en de olifant 
Hans van Engeland 

“Tumke gaef ós einen olifant” riepen de Susterense kinderen in de veertiger en 
vijftiger  jaren van de vorige eeuw, als ze Peter Timmermans in de dorpskern van 
Susteren zagen. 
Navraag bij oudere inwoners van Susteren gaf ons de volgende informatie; onder 
voorbehoud. 
“Tumke” was een echt dorpsfiguur en vertelde vaak prachtige verhalen aan de jeugd. 
Vaak met heel veel fantasie. Hij eindigde steevast zijn verhaal met  “en toen kwam 
er een olifant met een héél lange snuit en toen was het verhaaltje uit.”  Vandaar…. 
Hij zat in de “handel” en zodoende zag men hem vaak in het dorp met zijn fiets waar 
meestal  ganzen en konijnen (ook wilde) aan het stuur hingen. Ook verkocht hij veel 
eieren. 
Hij werd geboren op 14 augustus 1881 in Haelen en trouwde in Echt op 20 augustus 
1909 met Agnes Kitzen (geb. 10-07-1872 te Echt). Zijn beroep was koopman. 
Waarschijnlijk is het echtpaar naar Duitsland vertrokken, want zoon Johann werd op 
5 december 1910 geboren in Rheijdt, bij Mönchengladbach.  
Ook dochter Maria Gertrudis is daar mogelijk geboren. 
In de dertiger jaren van de vorige eeuw is hij met zijn gezin teruggekomen en heeft 
enige tijd in een soort plaggenhut gewoond, aan de achterkant van het IJzerenbosch, 
“in ‘t Brook”. 
Zoon Johann (Sjang) is in 1933 getrouwd en later vertrokken naar Koningsbosch/ 
Maria-Hoop. Hij stichtte er een groot gezin. Meerdere kinderen zijn zeer jong 
gestorven.  Zijn vrouw Anna Maria (An) Erkens heeft veel mensen kunnen helpen, 
ze kon namelijk pijn afbidden. Ze was dan telkenmale erg blij, zo staat op haar 
bidprentje. 
Na enkele jaren kreeg het gezin van ‘Tumke’ van de gemeente een kleine woning 
aangeboden. Het lag enkele meters naast het huis van de familie Opgenoort, nu 
Kloosterstraat 3. Ca. vijfenzeventig meter vanaf de watermolen aan de huidige 
Molenlaan. Volgens enkelen was het “het kleinste huisje van Susteren.”  
Ze waren niet rijk en de inrichting van het huisje was maar schamel en ook enigszins 
chaotisch. 
De ongetrouwde dochter Truu (Maria Gertrudis) kreeg een zoon, Peter.  Deze 
vertelde op school dat er thuis een echte Maria was. Mogelijk legde hij  een relatie 
met …… 
Het huisje werd, als zovele andere in Susteren, in de laatste oorlogsmaanden 
vernield. Gelukkig kregen ze vrij snel een noodwoning aan de Molenveldweg en 
konden ze comfortabeler gaan wonen. De vrouw van “Tumke” is op 19 maart 1956 
in Susteren overleden.  
Van onze verhalenverteller, Peter Hubertus Timmermans, alias “Tumke”, is ons 
verder niets bekend. 
 
N.B. De gegevens voor dit verhaal zijn door meerdere oudere Susterenaren 
aangeleverd. 
  

GENEALOGIE 
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Nuje kal van die aw men 
Loek Storken 

Es gepensioneerde mót me allewiele ouch “mitdènke in ’t hoeshawte“. Ómdet de 
vrouwluuj det neet mieë allein aankènne, doon w’r det natuurlik ouch veur die 
sjatjes, en friedes in de groep höbbe ze ’t dao den ouch al regelmaotig euver. Den is 
d’r “werkoverleg”, net wie bie die jónges die dèkker naeve de waeg die sjöppesjtele 
sjtaon vas te hawte. Ouch van det allein mer vashawte sjiene die al zjweel op de henj 
en de vingere te kriege. 
“Ich krieg al zó’ne kop van ’t dènke“, zaet friedessjmörges eine van die 
wanjeljónges. Jao, want es me det dènke neet mieë gewènd is, den is det óngewènd 
werk. En van wirke zeen die men allewiele vies. En van óngewènd werk dus zeker.  
“Ich höb veur de vrouw ein zelfreinigende keuke gekoch”, zag eine. ”Alles wat ze 
voel maak, mót ze zelf reinige”. 
Zoa mótte w’r ouch al mitdènke euver ’t pótse en veural zörge det w’r daobie ós 
zoadanig sjtrategisch opsjtèlle det w’r neet in de waeg zitte. Friedes es w’r weg zeen, 
höbbe w’r dao euver de minste klachte. En w’r hawte ós den ouch dèkker get langer 
op äöpe aan, w’r blieve den mit plezeer waal èns get langer. 
Eine van de jónges haw vreuger eine nónk en ein tant gehad (dao haw hae ters 
trouwes mieë van), wovan die tant eine flinke pótsfiemel haw. Dae nónk, dae 
vertèlde ummer det d’r noait haw hove mit te helpe bie ’t pótse. “Nae”, haw dae 
gezag, “ich hoofde noait mit te pótse, want veurdet de sjtaof aan de gróndj woor, den 
haw Nètteke h’m al te pakke!” 
Eine angere vertèlt ummer det d’r thoes de baas is in hoes. Mer hae vertèlt d’r waal 
ummer bie det d’r toesjtömming haet van de vrouw óm det te zègke. Die nump d’r 
trouwes “de Queen Mam”. Kun je nagaan!  Hae vertèlt ouch ummer det hae thoes  
de bóks aan haet en neet zien vrouw. Waal zaet zien vrouw hem jederen daag welke 
bóks hae aan mót.  
Weer einen angere, dae drunk zich nog al gaer eine, en det mit groate regelmaot. Dae 
vilt dus regelmaotig in herhaling zoagezag. “Drunks dich noe neet te väöl?”, vroge 
w’r dem èns. “Mer nae”, zag dae. “Alles wo “te” veur sjtuit, is sjlech, behalve 
tequila”.   
Óngemerk koom ’t gesjprek op ónthaoste. “Waat ónthaoste?”, zaet eine. “Dao höbbe 
weer toch gaar geinen tied veur. W’r höbbe nog hieël get te doon, veurdet weer nao 
den hemel gaon”. “Waat hemel?”, zaet weer einen angere. “Wils doe den nao den 
hemel?’’ Toen meldje zich ouch die angere: “Weer wille nog hieëlemaol neet nao 
d’n hemel. Weer wille nog get hie blieve. Zeker is zeker. Daen hemel, det kan den 
altied nog waal”. 
Ze höbbe ’t hieël soms ouch euver gans serieus óngerwerpe. Alles kump ter sjpraoke. 
Eine wool zó’n plaetje det d’r neet mieë gereanimeerd wool waere, es d’r get zou 
kriege en den hieëlemaol niks mieë zou kènne. Dao wore de angere ’t toch neet mit 
èns. Die wole allemaol ei plaetje detse GEANIMEERD wole waere. Geer zeet ’t al: 
serieuziteit kan bie die men neet langer doere es ei paar seconde. En mesjien is det 
mer good ouch. 

DIALEK 
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Ze höbbe ’t ouch dèkker euver ’t hoes verkoupe en op ein appartement gaon zitte, 
mer den waal zó’n appartement mit alles in de buurt en bie de handj. “Jao”, zaet eine, 
“mer ich wil den waal ein vroedvrouw in de buurt höbbe”. Det is dae wat altied jóngk 
wil oetzeen en ouch jóngk wil blieve. 
Daezelfde, dae wool ouch èns gaer get aan zien conditie doon, want det is mit die 
antieke knäökskes waal neuëdig. Hae is daoveur al waeke op hoagtestage. Hae 
sjlieëp al drie waeke in ’t baoveste sjtapelbèd op de kènjerkamer. Of ’t al get gehólpe 
haet weit ich neet. Hae is waal al èns mit zien klitse d’r oet gevalle, wie d’r ’s aoves 
get nuuj Belsje beerkes geprobeerd haw. 
Neet allein die men kènne zeivere, ouch in Amsterdam kènne ze dao dèks waal get 
van.  
Óndanks det ich meistal neet kepot bèn van Amsterdammers (veural die van den 
tillevisie), kènne die toch ouch waal sjoan oet den hook kómme. 
De jónges wore mit hun NS-oetsjtepke in Amsterdam en sjtónge bie de böshalte wo 
de bós nao ’t Rieksmuseum vertroch. Ómdetse neet veur Jan mit de korten 
achternaam wole sjtaon door in de verkieërde bös te sjtappe, vroge ze veur alle 
zekerheid nog mer èns aan de chauffeur: “Gaat u naar het Rijksmuseum?” Wèt geer 
wat dae kluiver haw gezag? “Nee, ik moet werken”. Det zou eine van ós kènne zeen 
gewaes. 
Ein van ós vaste plekskes is in de zomertied ’t terras van koffiehoes D’n Iezerebos 
in Zöstere. En dao kómme nog al väöl “lektrische fitsers”. Op de plek wose die fitse 
kèns sjtalle, dao tróffe zich ei paar vrouwluuj, en den heuërse dao vanalles. 
“Enne....höbs doe einen e-bike?“ 
„Jao, sinds kort“. 
„En haet diene minsj ouch eine?“ 
„Nae, dae haw lever ein nuuj heuërapparaat!“ 
Geer zeet ’t alweer, de emancipatie te wied doorgesjlage. En det wole w’r toch waal 
effe rapportere en aan de kaak sjtèlle. 
W’r zote dao mit zien vieve allemaol 70+ lachend en vertèllend good breidoet op ’t 
terras. Jao, want doe kèns per sjlot van raekening dien laeve neet verlenge, mer waal 
verbreije. 
Aaf en toe wirke w’r ós ouch waal èns ei bietje op de zenuwe, mer det mót kènne. 
“Tjuu”, zaet eine.”Ich bèn noe al zoa awd det ich nog mer ein zenuw höb, en dao zits 
doe mich noe net op te wirke”. 
Nao ei paar pinte, den begint eine ouch al get mit döbbel tóng te kalle, en esse den 
taenge dem zaes: “Kal neet zoa dyslectisch”, den zaet dae ummer: ”Ich bèn gaar neet 
lisdectisch”. Jaowaal jao: “eenvoud is beter dan twee fout”.  
Weer wore ’t d’r ouch euver èns desse in ’t laeve get vrunj en vriendinne moos 
höbbe. “Vrunj, det zeen de blome langs de waeg van ’t laeve”, zag eine, dae toevallig 
ein poëtische buuj haw.”Jao”, zag weer einen angere. “Mer dao zeen mich get 
dahlia’s, klaproaze, distele en vergeetmenietjes bie”. Ich moog allewiele gein name 
mieë neume waem det allemaol gezag haet, mer ich kan uch waal ’t tillefoonnummer 
gaeve. 
Mit det gewanjel kumpse ouch allerlei gaste taenge, en den wurt natuurlik ouch 
vruntjelik geïnformeerd wie ’t mit den desbetreffende persoan geit. Lèts tróffe w’r 
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op de Hei eine man dae Jan koos. “Tjuu jóng, lang neet gezeen”, zag dae man. “Jao”, 
zaet Jan. “En wie is ’t nog mit dich?” Nao get op en aaf gekal, wobie bleek det ’t mit 
allebei nog waal good woor, koom inèns de minder serieuze kal. “En”, zaet Jan.”Wie 
is ’t den nog mit diene stoelgang?” “Och good” , zag dae man. “Jao”, zaet Gene. 
“Mit dae van mich ouch. Ich krieg allewiele euveral de sjiet van”. Dae man goof 
Gene groat geliek, en kiek, zoa maakse noe vrunj. Det woor den ieëste kieër die waek 
det daen erme man geliek kreeg. Thoes lökde det dem neet mieë dèk. 
Dae man, dae w’r getróffe hawwe, dae woor namelik getrouwd. En vreuger haw dae 
op de Koel gewirk. “Jao”, zaet d’r. “En dao bie mich op die Koel, dao wirkde allein 
mer zjwartwirkers. Net wie die Zjwarte Piete wo allewiele zó’ne kal euver is. Die 
deje det werk ouch allemaol allein mer zjwart. Want zègk noe zelf, in ein anger 
kleuër zuut det gaar neet oet”. “Jao”, zaet eine. “En zoalang es w’r nog get kriege, 
blieve mer in daen awwe gek gluive mit zien zjwarte menkes’. 
“Ouch braaf blieve”, zag dae man, wie d’r wiejer ging. Jao, dae woor nog ei bietje 
jónger es ós, mer esse ei bietje op laeftied kumps, den wurse vanzelf braaf. Dèks nog 
te braaf. 
“Die poete van allewiele, die zeen ouch óndankbaar’, zaet eine van de jónges. “W’r 
höbbe thoes zó’n servies van Royal Albert. Dao höbbe w’r vreuger 3 jaor veur 
gesjmókkeld en geweldig risico veur geloupe óm det euver de grens te kriege bie die 
verrekde kemieze. En noe wilt de vrouw hun det gaeve, en meinse noe det eine van 
die verrekkelinge det wilt. Die renne mer nao Ikea. Det sjpul wilt geinen hóndj 
mieë“. 
Wie w’r door ’t Hieëresjträötje trök lepe, kome w’r midden in de boesj zó’ne 
servicewage van de gemeinte taenge mit twieë man d’rin. ”Waat zouwe die hie aan 
’t oetsjpoake zeen?”, zaet eine. “Och”, zaet d’n angere, “die zeen de oetgesjtórve 
dere aan ’t tèlle”. “Jao”, zaet den ieëste weer, “mer mótte die dao persé mit twieë 
veur zeen?” “Eine mót ze zeen, en den angere mót ze opsjrieve, en den mót den ieëste 
weer controlere of den angere zich versjrif”.  
Doe kumps dao ouch ummer weer luuj mit einen hóndj taenge. Lèts woor det emes 
mit einen hieële groate gevieërlik oetzeende hóndj. Gene haw natuurlik al weer drek 
gezeen det daen hóndj hónger haw. En of ’t zoa moos zeen, det bieës koom rech op 
ós aan. Mer vlak veurdet dae bie ós woor en sommige al dachte det hun lètste oer 
gesjlage haw, zaet dae baas get taenge daen hóndj, en ’t bieës löp fijn langs ós door. 
“Wètse waat dae taenge dem zag”, zaet Jan. “Ja nae”, zaet eine. “Ich weit ’t neet 
zeker“, zag Jan, „mer volges mich zag dae: „Doorloupe jóng. Die sjmake neet. Det 
zeen awwe!“ Gevorderde laeftied kan dus ouch zien veurdeile höbbe. 
  
Op ein helder momènt, hoewaal die momènte hieëlemaol neet mieë zoa dèk 
veurkómme, den höbbe w’r ’t ouch waal èns euver de zin van ’t laeve. En jedeskieër 
es w’r ’t dao ei bietje euver èns zeen, en óngevieër meine te wete wo det euver geit, 
den kump in de gezèt weer ein of angere clown mit get nuujts. Weer haope dus det 
Ózze Leven Hieër ós nog effe den tied geuf óm dao gans achter te kómme. 
En die pil veur det “voltooid leven”, die sjtaeke ze zich mer in hun v.. 
  



21 
 

Brief van Jan Jacob Vergoossen vanuit Amerika. 
Reactie op het gelijknamige artikel in De Heemklank 2017-2  (p 39 - 41): 
Gerrit Houben 

Jan Jacob Vergoossen, roepnaam Jacob, was geboren op de Heide en woonde met 
zijn gezin op de hoek van wat nu Heidestraat en Pissummerweg heet. De eerste jaren 
van zijn huwelijk heeft hij op de Slek gewoond, waarschijnlijk bij zijn schoonouders 
op de Hoogstraat. Hij emigreerde in 1863 tezamen met twee schoonzoons en zijn 
buurman Jacob Ramakers en hun gezinnen naar Noord-Amerika. Dit gebeurde in 
een tijd dat de Amerikaanse Burgeroorlog nog volop gaande was en de 
teruggedrongen en slecht behandelde indianen (Sioux) overvallen op de indringers 
uitvoerden. Hannes Beckers jr. van de Hoogstraat te Slek, een zoon van een zwager, 
is waarschijnlijk meegereisd; deze huwde later met een rijke brouwers-weduwe uit 
Watertown, Carver county. Op Paasmaandag 6 april ging Jacob aan boord van een 
zeilschip om in de haven van New York te stranden op een zandbank. Gelukkig 
raakte het schip bij de volgende vloed weer vlot. Ik heb nog geen passagierslijst van 
dit schip kunnen vinden. Hij reisde per spoor naar de Mississippi om daar de 
raderboot te nemen naar Carver county in Minnesota (MN). Een week na aankomst 
kocht hij voor 500 $ een bestaande claim van 35 bunder met blokhuis, paard en 
wagen in Waconia. Dit kocht hij gelijk met Linnert Snijkers uit Rothem, de latere 
schoonvader van drie van zijn kinderen. Hier bleef hij boeren en werd daarbij 
geholpen door zijn dochter Ieda, die al jong weduwe werd, en haar kinderen. 
Gaandeweg breidde hij zijn bedrijf uit tot 97 acres waarvan 40 akkerland. Dit 
bewerkte hij met vier ossen. Vanuit Waconia schreef hij in een fonetische mix van 
Limburgs plat en Nederlands, maar in een mooi regelmatig handschrift, minstens 
zeven brieven aan zijn broer Mertien en verdere familie in Susteren. Mertien woonde 
op de Heide en zeer waarschijnlijk in het voormalige huis van Jacob.  
 
  

GENEALOGIE 
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An Beckers, de vrouw van Jacob, had in haar leven nog nooit een arts bezocht. Ze 
was volgens haar man “so dick en vet dat men haar geen kneukele kan sein op de 
hand”. Na een goede nachtrust maakte ze op de ochtend van 6 maart 1884 aanstalten 
om op te staan, ze viel achterover en was direct dood. Ze stierf in het bijzijn van haar 
man aan een hartaanval. Op 24 mei 1889 stierf haar man Jacob aan longontsteking 
(pleuro-pneumonia). Volgens hun overlijdensberichten in de Waconia Newspaper 
lieten ze vele kinderen en kleinkinderen achter. Ze werden beiden begraven op het 
Saint Joseph Cemetery in Waconia.  Als schrijfwijzen voor de familienaam kwamen 
in MN  o.a. voor: Vergoossen, Vergoosen, Vergossen, Vergosen, Fergeson, 
Fergusson, Ferguson. 

Waconia is een Sioux-woord en betekent bron; het dorp is genoemd naar het 
gelijknamige heldere en visrijke meer, ook wel Clearwater genoemd. In 1862 is het 
eerste huis van het dorp en in 1869 een pastorie en school gebouwd. Om de drie 
weken kwam een geestelijke de mis lezen en bleef dan drie/vier dagen; hij bediende 
zijn drie “parochies” om de beurt. In 1879 startte men in Waconia met het bouwen 
aan een kerk. 

In de tekst in Heemklank 2017-2 is de lijst van de kinderen incompleet, Ieda en 
Hannes ontbreken! Verder is de dagtekening in het begin van de brief weggelaten. 
Er moet staan: Wacounia den 1 jeunij 1871. Dit vormde voor mij de aanleiding om 
deze reactie te geven en onderstaand lijstje met beknopte gegevens over de eerste 
generatie Vergoossen in de USA samen te stellen uit mijn Vergoossen-dossiers. 
Deze brief is overigens eerder gepubliceerd op de website van Irma Lommen-Salden   
www.limburgemigrant.nl en daarna in haar boek over landverhuizers 1). De eerste 
brief van Jacob aan het thuisfront is al 30 jaar geleden verschenen in dit periodiek; 
die transcriptie 2) is echter slordig gedaan en bevat vele tientallen foutjes en ook 
ontbreken er meerdere stukjes tekst.  

Jacob Vergoossen en An (Kate in MN) Beckers kregen de volgende kinderen: 
1. Maria Cornelia (Cornelia) * 02.11.1832 Echt-Slek 

 + 06.04.1900 Waconia, Carver county, MN 
 oo 1860 met Janssen, Herman (Maan) 
2. Maria Ida (Ieda) * 01.08.1834 Echt-Slek 
 + 18.03 1914 Waconia, Carver county, MN 
 oo 1858 met Honnef, Johann (Johan) 
3. Joannes Hubertus (Hannes) * 28.07.1836 Echt-Slek 
 + 13.04.1914 St. Paul, Ramsey county, MN 
 oo 1868 met Snijkers, Maria Anna (Mary) 
4. Catharina Elisabeth (Lieben) * 31.08.1838 Susteren-Heide 
 + 14.04.1914 St. Paul, Ramsey county, MN 
 oo ca. 1864 met Snijkers, Petrus Jacobus (Jacob) 
5. Gertrud Elisabeth (Eliza) * 09.12.1840 Susteren-Heide 
 + (1885 – 1890) Waconia, Carver county, MN 
 oo  1865 met Scheuble, Johann (John) 
 

http://www.limburgemigrant.nl/
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6. Pieter Leonard (Peter) * 09.10.1842 Susteren-Heide 
 + 17.05.1922 St. Paul, Ramsey county, MN 
 oo 1872 met Snijkers, Anna Mathilda (Matilda) 
7. Johanna Maria (Mie/Mary) * 28.03.1845 Susteren-Heide 
 + 18.11.1917 Waconia, Carver county, MN 
 oo 1) 1963 met Schlechter, Franz 
 oo 2) 1866 met Schumm, Conrad 
 oo 3) 1869 met Rutz, Peter 
8. Antoon * 14.02.1847 Susteren-Heide 
 + 23.02.1847 Susteren-Heide 
9. Maria Catharina * 02.02.1848 Susteren-Heide 
 + 91.02.1848 Susteren-Heide 
10. Maria Catharina (Ketrien) * 07.03.1849 Susteren-Heide   

 + 21.01.1935 St. Paul, Ramsey county, MN 
 oo 1868 met Roers, Johan Goswijn (Goswien/John) 

11. Anna Maria (Anna) * 04.04.1852 Susteren-Heide 
                                              + 04.03.1923 San Francisco, San Francisco county, CA 
 oo Lampke, Heinrich (Henry) 

 
Stenen grafkruis van Jacob Vergoossen op Saint Joseph 
Cemetery in Waconia. Het is ruggelings geplaatst tegen 
een vrijwel identiek kruis van zijn schoonzoon Johann 
(John) Honnef. Veel later is er ook nog een monumentje 
met jaartallen voor Jacob Vergoossen neergezet; de 
bedoeling hiervan ontgaat me echter. 

 
 
 
 
 
 
 
Foto van Hannes/John Vergoossen uit een 
krantenknipsel van april 1914. Aanvankelijk was hij 
landbouwer, later verpachtte hij 80 acres en ging in St. 
Paul wonen waar hij in 1873 een huis bouwde. Hij was 
conciërge op een school en later herbergier. John leed 
aan bronchitis en overleed aan influenza. 
 
1) Monografieën uit het land van Sittard, deel 
19, “Landverhuizers uit de Westelijke Mijnstreek 
1850 – 1900”,  (2009) door Irma Lommen-Salden 
2) Van Susteren naar Amerika, De 
Heemklank 1987-1 (p 20 t/m 24). 
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Hóndjsdaag 
Annie Schreuders-Derks 

De daag van óngevieër 20 juli tot 20 augustus waere van awds de hóndjsdaag 
geneump. De vakantietied begoos mit de hóndjsdaag van 19 juli tot 1 september.  
Allewiele klop det neet mieë zoa precies. In dae tied, dae soms waal èns get vreuger 
of later begint, kump de gans klaor sjitterende hóndjssjter Sirius van ’t sjterrebeeld 
de Groate hóndj geliek mit de zón op en is dus neet te zeen. Sirius is, volges de 
Griekse mythologie, de hóndj van de jaeger Orion. Wie Orion sjtórf, kreeg hae same 
mit ziene hóndj ein plaetske aan de hemel. Es dae te zeen is, is det de tied van de 
hóndjsdaag, de heitste tied van ’t jaor, de hoagzomertied. In Nederlandj is Sirius op 
zien vreugs weer op 25 augustus te zeen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Grieke en de Romeine gove mit die daag al de heitste tied van ’t jaor aan. Det 
zou went ’t good is ouch veur Nederlandj mótte gelje. Al kump dao dökker neet väöl 
aan oet. Toch zouwe in dae tied de meiste hittegolve veurkómme.  
Veur de Egyptenieëre veel ’t ummer same mit de jaorlikse euversjtruiminge van de 
Nijl. Euversjtruiminge kómme bie ós in dae tied neet veur mer men kènt aevegood 
euverlas höbbe van ónwaer mit royale klaterbuje. En det geuf neet zelje plaatselik 
flink watereuverlas. Bedäömp, vóchtig werm en breujerig waer mit enorme buje 
sjtuit veur de hóndjsdaag. 
De meiste luuj dènke went zie ‘t euver de hóndjsdaag höbbe aan mögke en vlege en 
anger gevugel.  
Veur de luuj vreuger die nog geine keulkas hawwe, woor det ouch de tied det de 
melk zoer wórt en alles gaw woor bedórve. Men koos aeteswaar neet lang beware.  
De hóndjsdaag höbbe oeteindelik dus niks mit hunj te make. Al kan ’t in dae tied 
waal hóndjswaer zeen! Mer det klop zelfs neet. ’t Woord ”hondenweer” zou 
aafgeleid zeen van ’t awd Nederlandse woord: ondeweer (onweer), dus sjlech waer.  
Mer ’t biegeluif blif. In anger tieje van ’t jaor goof men mit óngemaak de sjout aan 
hekse of weit ich väöl wae, mer in deze tied ging men zoa wied det in ’t volksgeluif 
de sjout wórt gegaeve aan hunj.  

VOLKSCULTUUR 
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Aan de angere kantj kènt men went men las haet van sjurf, etterende wunj of eczeem 
det door eine hóndj laote aaflekke. De hóndj zal de kwaol kriege mer de miensj 
geneus. 
Haet men las van  reuma of flerecijn (jich) zou men ein paar daag mit eine hóndj in 
bèd kónne sjlaope. De hóndj nump alles euver, jaomer det hae waal d’r aan sjturf.  
Neet zelje wórte hunj in dae tied van de hóndjsdaag gemoelkörf. Men meinde daomit 
ouch de raozerie (hondsdolheid) te veurkómme. Bie raozerie woor veur de 
óntdèkking van Pasteur genaezing ónmeugelik. Mit ’t gebroekelike oetbranje van de 
wóndj woor men geweuënlik te laat. (Aangezien genezing onmogelijk bleek werden 
razenden, soms hedendaags nog, tusschen twee matrassen versmacht, ofwel deed 
men hen door eene aderlating, doodbloeden.) A. de Cock 1891. 
‘t Meiste moos men oetkieke  tijdens het bloesemen der graangewassen en het rijzen 
der bladeren. Maar vooral ook de hondsdagen brengt men hier mede in verband. 
De Grieke en de Romeine sjreve det de raozerie koom door eine wórm dae, volges 
de eine ónger de tóng, volges de angere ónger de sjtaart van de hóndj zoot. Went 
men dao vanaaf wilt, kan men sumpelweg de sjtaart of de tóng van ’t deer aafhouwe. 
Zelfs in de 19e ieëuw wórt det ouch hie in de sjtreek óm die raeje nog gedaon. 
In de middelieëuwe en zelfs nog väöl later wórt eine raozende mit eine krankzinnige 
geliekgesjtèld. En ging dus veur eine bezaetene door.  
Al in de 13e ieëuw is sjpraoke van ein pöt wo men ’t water van kènt drènke taege 
raozerie. De wónj moogde neet awwer zeen es 40 daag. Nao 40 daag is ze 
óngenaesbaar. 
Dodonaeus (1517-1587 Mechelen België) sjrif euver èlf plante die: dulheydt ende 
allerley raserij oft krancksinnigheydt ghenesen. 
De haore gaon dich in de nak sjtaon wentste alle remedies leus en zuus waat men 
zelaeve aangevange haet taege de raozerie, besjreve in ein compleet book. 
Gelökkig is det allemaol verdwene, mer dao bliek det ein dènk ummer is gewaes en 
is gebleve. Det is ’t vertroewe van alle kranke in de baovenatuurlike hulp van heilige 
en religieuze zakes.  
Het krediet van de heilige Hubertus is nao de óntdèkking van Pasteur get minder 
gewore mer toch geuf ’t nog doezende die hem es genaezer van de raozerie nog lang 
baove dae Fransoos höbbe geplaats. Es besjermer van hunj is hae wie vanzelf 
sjötspatroan taege hondsdolheid gewore. 
Ein prachtig sjtök volksgeluif oet St. Hubert in de Ardenne is opgeteikend door eine 
pesjtoar Hallet: 

Het lidmaatschap van een broederschap van den grooten schutspatroon is 
genoegzaam om beveiligd te zijn tegen de dolle honden.  
Wie ten bloede is gebeten, ontvangt in het voorhoofd eene rechtstandige insnede van 
omtrent twee centimeter lengte waarin de priester een vezeltje steekt van de heilige 
stool.  
(De stool is ein relikwie van de heilige bissjöp, dit sjient al in de 9e ieëuw bekènd te 
zeen: en desniettegenstaande is de stool nog niet merkbaar verminderd). 
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Vervolgens bindt men den patiënt een zwarten doek om het hoofd, dien hij 9 dagen 
moet dragen. Personen, minder zwaargewond, worden levenslang, kinderen vóór 
hun eerste communie voor een termijn van 15 tot 20 jaren verzekerd.  
Aan hen die de insnede ontvingen, wordt eene strenge novene opgelegd. 
1) Gedurende 9 dagen 5 vaderonzen en 5 weesgegroeten ter eere van St-

Huibrecht lezen. 
2) Biechten en communiceren onder de leiding van een wijzen biechtvader, die 

ervan kan ontslaan. 
3) Alleen slapen in zuivere witte beddelakens, ofwel gansch gekleed indien de 

lakens niet wit zijn. 
4) Men mag rooden en witten wijn met water gemengd of zuiver water drinken 
5) Men mag allerlei brood eten, vleesch van een mannelijk zwijn van een jaar en 

meer oud, kapuinen en hoenders (even oud), geschubde visschen, als haring, 
karper enz. harde eiers. Al die dingen hoeft men koud te eten. Het gebruik van 
zout is toegelaten. 

6) Men mag zich het aangezicht met versch linnen wasschen en afdrogen. ’t Is de 
gewoonte zich den baard binnen de 9 dagen niet te scheren. 
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7) Gedurende veertig dagen – de novene meebegrepen- is het verboden zijn haar 
te kammen. (’t getal 40 wurt al in de awdheid mit de raozerie in verbandj 
gebrach) 

8) Den tienden dag moet men door een priester zijn band doen losmaken, hem 
doen verbranden er de assche van in de piscine werpen. 

9) Men moet jaarlijks het feest van Sint Huibrecht 3 november vieren. 
10) En wordt men van eenig razend dier ten bloede gebeten, zoo volstaat men met 

drie dagen te vasten, zonder dat het noodig zij eene nieuwe reis naar Sint 
Hubert te ondernemen. 

11) Bovendien zal men andere personen, die van een razend dier gekwetst of 
gebeten zijn, voor veertig dagen kunnen verzekeren. Is de verzekerde persoon, 
binnen dat tijdsverloop niet in staat de bedevaart naar Sint Hubert te doen, zoo 
kan hij het respijt van veertig dagen meermaals doen vernieuwen. 
 

Det is neet min, boetedet wurt door pesjtoar Hallet aan luuj die neet tót bie hem 
kónne kómme aangeraoje den mer eine breef te sjikke. Den kènt hae ein of anger 
veurwerp det is aangeraak aan de heilige “stool” sjikke. Det betreffende objec kan 
men den ónger naovolging van alle angere regels op ‘t lief drage. 

Oeteindelik ging men d’r van oet det in de hóndjsdaag ’t waer veursjpeld kènt waere 
veur de naozomer en de hèrfs: 

“Kómme de hóndjsdaag mit väöl raege 
Den gaon weer sjlechte tieje taege. 
Mer kómme de hóndjsdaag frisj en klaor 
Verwachte weer ein vruchbaar jaor.” 

“Hóndjsdaag helder en klaor gaeve ein good jaor.” 

 “Waat men in de hóndjsdaag sjpaart in de móndj 
Is ummer veur de kat of de hóndj.”  

Hae is van ’t hundje gebete. 
(Ingebeelde of laatdunkende gek, door dolle hond gebeten die iemand gek maakt). 

Raozende hunj biete zich neet óngerein. 

Twieë sjlechte hunj biete zich neet. 
(Boze mensen zijn het vaak eens) 

’t Is nog gein waer óm eine hóndj oet te jage. 

Eine loupende hóndj  
Vundj ummer get veur de móndj 
Eine ligkende hóndj  
wèndj ’t broad neet in de móndj 
(Een vliegende kraai) 

‘t Liek waal of den hóndj ’t in zien vot haet gehad. 
(Erg verkreukeld) 
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’t Mót al eine ruige hóndj zeen dae twieë nèster werm kènt hawte. 
(‘t Moet een rijke man zijn die naast zijn eigen gezin een andere vrouw kan 
onderhouden) 

Det kènt hóndj noch kat versjtaon. 
(Dat is erg onduidelijk)  

Dae zich veur hóndj verhuurt mót knäök knage. 
(Wie al te gedienstig is, wordt als een knecht behandeld) 

Es aw hunj gaon bletsje is ’t tied óm oet te kieke. 
(Als mannen met ervaring waarschuwen, moet men naar hun raad luisteren) 

Aw hunj kènt men neet mieë lieëre peuëtjes gaeve. 

Bekènd es eine bóntje hóndj. 

‘t Geuf waal mieë hundjes die Fikkie heite. 
(Er zijn er wel meer) 

Hae haet dao ein hundje zeen zjwame. 
(Hij heeft daar iets gezien dat hem niet bevalt. Hij wil daar niet naar toe) 

Gein sjlaopende hundjes wakker make. 

Mit ónwillige hunj is ’t sjlech haze vange. 

Väöl hunj zeen de haas ziene doad. 
(Overmacht) 

De kleine hóndj jeug den haas op en de groate pak ‘m. 
(De arme doet het werk en de rijke heeft het voordeel) 

Hunj aan de reem vange gein haze. 
(Als men wil dat iemand zijn best doet, moet men hem bewegingsvrijheid geven) 

Went den hóndj niks mieë kan, hunk de jaeger ‘m op. 
(Ondank is ’s werelds loon.) 

Wae eine hóndj wilt sjlaon, vuntj ummer eine sjtek. 

Dao vrit geine hóndj broad van. 
(Iemand zo kleineren dat zelfs een hond geen stuk brood meer van hem aanneemt) 

Kommandeer den hóndj en blaf zelf. 
(Je hebt hier niks te vertellen) 

Lache wie eine kirmeshóndj. 

Doe mós gein sjpek zeuke in ein hóndjsnès. 
(Doe geen moeite als je van te voren weet dat het niets wordt.) 

Hie zuut ’t oet of eine hóndj jónge haet gehad. 
(Rommel) 
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Ich, zag den hóndj veurop! 
(Schertsend gezegd als iemand zichzelf het eerst noemt) 

Hae haet ’t hóndjsgelouf, hae haet lever ‘t vleisj es de knäök. 
(Als men hem vraagt welk geloof hij aanhangt. Hij kiest het beste wat men hem 
aanbiedt. 

Wae mit de hóndj in bèd krup, sjtuit mit vleuë op. 
(Slechte invloed van verkeerde vrienden) 

Den eine hónd verwit den angere det hae vleuë haet. 
(De pot verwijt de ketel) 

Kiek oet veur eine hóndj dae neet bletsj en veur ein vrouw die gaw sjultj. 

Eine kwaoje hóndj mót men broad gaeve veur det hae bit. 
(Men moet wat doen om gevaarlijke mensen tot vriend te houden). 

Hae loert dao op wie eine hóndj op ein kranke koe. 
(Hij verlangt naar de dood van de erflater) 

Baeter eine laevende hóndj es eine kapotde lieëuw. 
(Leven gaat boven alles) 

Jaag den hóndj weg en doe krigs eine raekel trök. 
(Verandering is niet altijd verbetering) 

Vechtende hunj loupe mit gesjäörde oare. 
(Wie altijd ruzie zoekt, wordt uiteindelijk toegetakeld) 

’t Is den eine hóndj leid det den angere in de keuke geit. 
(Ongegund brood wordt veel gegeten) 

Wae kan den hóndj ’t bletsje verbeje? 
(Men kan een lasteraar of iemand die raast en scheldt de mond niet stoppen) 

Men terg geine hóndj in zien eige koaj. 
(Men beledigt niet iemand in zijn eigen huis) 

Hae damp mit de sjtaart tösje de bein aaf. 
(Hij druipt angstig af) 

Det is alle hóndjsgezeike. 
(Dat gebeurt vaak) 

Hae löp wie eine gezjwaamde hóndj. 

Dao zeik nog geine hóndj aan. 
(Niets waard) 

Det blink wie eine hóndjskeutel. 
(Schertsend wanneer iets blinken moet dat dof is) 
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Oet ’t geweun laeve van geweun luuj:  Veesje wèk en frisj broad 
Jean Dewaide 
Toen is ’t gebeurd en zoa waor ’t in daen tied, dat broad en wèk nog bezörg woorte 
mit de bakfits of mit de bekkesjkar, getrokke door éin paerd. Mènnige minsj zal zich 
dat good kènne herinnere: ’t knerpend gedrieë van de raar van de kar, mit de kadans 
van de paessjtap in de sjtraot; de lekkere räök van de veesje wèk en ’t broad, es de 
bekker de deur aan de achterkantj van de kar aopetrok, mer ouch de räök van de houp 
van ’t paerd, dat ’t hie en dao in de sjtraot soms waal leet valle. Ouch dat heuërde 
debie. Allewiel wurt dat thoesgebrach ónger dat ein woord: “nostalgie”.  
Zoa waor ’t wie de bekker op de naomiddig mit ‘t ‘sjmörgesvreug zelf gebakke broad 
en de witte wèk oettrok, óm ’t bie zien klantje aan de man te brènge. Es me es kèndj 
dan ‘sjmiddes óm veer oer oet de sjoal kaom, waor hae meistal al gewaes. Dan loog 
’t veesj broad en de wèk nog in de keuke op de taofel en de räök allein deeg dich al 
watertenje. De mam maakde mit ’t broadmets ein krutske euver de veesje wèk en ’t 
keusjke mit boter en sjroap sjmaakde nog lekkerder es de fijnste kook. Zoa kaom 
Pieke de bekker gereigeld bie ein madam die de meiste tied eine veesje wèk en ’n 
frisj broad moosj höbbe; eine veesje wèk en ’n frisj broad! Ze wis geluif ich zelf 
neet, waat in dat geval ’t versjil tösje veesj en frisj waor. Mer zoa waor ’t en zoa 
bleef ‘t: veesj heuërde bie wèk en frisj bie broad. ’t Waor in eder geval dudelik. 
“Marie dao is de bekker!”, reep häöre minsj, ’n menke wat noats väöl in de melk te 
brokkele hauw. “Marie, wat mós te höbbe?”. ’t Waor ummer ’t zelfde en vanoet de 
achterkeuke, de koalef of egaal wo ze waor: “eine veesje wèk en ’n frisj broad!”. 
Pieke, ’t bekkerke mit ein dik, róndj, mollig bölke, haw de veesje wèk en ’t frisj 
broad al in zien körfke bie zich. Hae droog ’t zoa sjuins taege zien wit gesjtief jeske 
aan, de potload achter ‘n oar en ’t beukske in zien baove-tesjke. En Pieke moosj zich 
neet permittere weg te gaon, veurdat Marie zich d’r van euvertuug hauw, dat de wèk 
veesj en ’t broad frisj waor. Merie waor zoa van dat type dat de bóks aan hauw en 
meistes alles zelf bekoksjtoofde. Ze hauw eine sjtrenge blik en häör móndjheuk 
hinge ummer sjuin nao ónger. Doe wis eigelik noats good wie’s te ’t has en Pieke 
hauw sjtrank veur häör. Mit groate griepvinger kneep ze in de wèk en duujde in ’t 
broad óm te veule of ’t veesj en frisj nao häöre zin waor. Pieke hauw dat eigelik neet 
gaer. Hae waor ummer bliej es ze ’t broad en de wèk zelf heel, mer van d’n angere 
kantj hauw ’t jao toch nemes gezeen….. Euveriges waor hae ’t eigelik zelf sjout dat 
ze zoa wantroewig waor. Want hae hauw èns eine kieër get väöl broar van sjtaags 
dao veur euver gehauwte. Die wól hae toch gaer kwiet. Hae koosj die neet allemaol 
aan zien paerd vore…… “Pie! Dat broad is neet frisj!” zag ze besjlis. “Toesj ’t mich 
óm!”. Ze gebieërde mit de vinger en häöre móndj waor vertrokke en ’t bekkerke 
koosj neet angesj. En vanaaf toen waor ’t: “Is ‘r veesj?.... Is ’t frisj???” Weer ‘ns eine 
kieër hauw ‘r ouch eine veesje wèk en ’n frisj broad aafgeleverd, aafgeraekend en 
vertrokke, ziene körf op de kar gezat en ’t paerd aangesjpaord mit: “hot!” Sjus wie 
‘t paerd hauw aangetrokke…… dao kump ze oetgevlaoge….. “Sapperloot bekker! 
Dat broad is neet frisj! Ómgetoesj!” Sjtók! De kar sjtóng sjtil! “Da’s ein auwd broad! 
Dat is neet frisj!” sjpoesde ze. En ze heef mit ’n voes op de koosj. En of ’t bekkerke 
zag dat dat neet koosj, dat dat neet waor waor en dat ‘r gein auw broar bie zich haw, 
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hae moosj en hae zouw ’t ómtoesje…… “Ummer ’t zelfde”…. grauwelde hae in zien 
eige. Hae pakde ’t broad en kwakde ’t op ’t sjaap in de kar tót ’t achter taege de 
wandj vloog. Hae pakde ein anger, mer ouch dat beveel neet. Zelf graaide ze 
óngertösje in ziene veurraod. Niks waor nao häöre zin. Opèns veel häör oug op ’n 
broad, dat gans achter in loog. “Pak mich dat mer èns! Haol mich dat mer èns d’r 
oet! Dat wól ste mich natuurlik neet gaeve…..!” Pieke moosj en zou ocherm…… 
hae moosj zich meujte doon óm d’r bie te kómme. Marie kreeg häöre zin. Ze kreeg 
ein frisj broad! En mit ’t zelfde broad wo ze mit oet kaom gevlaoge, sjtevelde ze 
zieëlsgelökkig weer nao bènne! 
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De wereld draait door 
Gerard Janssen 

De eerste busreis op 18 mei naar Alden Biesen alsmede een bezoek aan “Het grootste 
rivier-beveiligingsproject van Nederland” zal iedere deelnemer nog lang verheugen. 
Beide projecten waren goed gekozen. De reis was niet te lang, doch het aantal 
deelnemers kan groter zijn om de kosten te beperken. Desalniettemin is de reis goed 
verlopen. Een compliment is op zijn plaats.                           

Alden Biesen 
Een indrukwekkend kasteel werd voorspeld en daarmee was niets teveel gezegd. 
Begrijpelijk dat dit de hoofdzetel was van de balije Biesen van de Duitse orde in het 
land van Maas en ( niet de Waal) maar wel de Rijn. 
De westvleugel met tuin van de landcommandeur alsook de noordgevel met een 
Franse tuin is een genot om te zien. Vanaf 1220 is in 6 eeuwen  gedurig uitbouw 
gepleegd die sterk verweven was met het wel en wee van de Duitse orde. In totaal 
zijn er 12 verschillende commanderijen verspreid over Belgisch Limburg -
Nederlands Limburg –Vlaams Brabant –Noord Brabant en Duits Rijnland. Allen 
gesitueerd op oost-west verbindingen tussen Keulen-Aken-Maastricht en Leuven. 
De Orde groeide uit tot een politieke faktor van belang .Door de Keizer en de Paus 
werden schenkingen toegelaten waardoor de Orde een enorm arsenaal aan 
bezittingen als stadresidenties, kastelen en pachthoeven verwierf. Nu is Alden 
Biesen uitgebouwd tot een cultuurcentrum van de Vlaamse Overheid. Bijna 800 jaar 
geschiedenis is 
door de gids onder aandacht gebracht, ondersteund door jaartallen, schilderijen, 
kunstwerken en gebouwen met zalen. Een kostelijke tafel verdreef de vele indrukken 
van AB. 

Consortium Grensmaas 
Voor het tweede deel van de reis een korte rit van Alden Biesen naar Schipperskerk 
in Obbicht. Reeds bij de ontvangst door een projectleider werden wij verwend met 
koffie en heerlijke vlaai. Door de manager werd gestart met de presentatie van 
filmpjes en foto’s  over de drie hoofddoelstellingen van het grootste 
rivierbeveiligingsproject van Nederland en dat in ons mooie Limburg. Daar zullen 
wij allen trots op worden, neem kennis van de leaflets die de deelnemers na de sessies 
hebben ontvangen in een draagtas .Bij het verlaten van het vroegere kerkje volgde 
een bezoek aan de uitkijkpost, bijna op kerktorenhoogte,waar men de 
werkzaamheden van boven kon bekijken De hoogwaterbrug in Vissersweert is ons 
ontglipt doordat onze prachtige bus, die de dag na ons op tour ging naar Spanje, veel 
te groot was voor dit geweldig mooi dorpje. Als het niet  gelegen was, deze reis mee 
te maken, neem dan bij goed weer de fiets of dergelijke en neem ter plaatse kennis 
van iets groots. Aldus!!!!  

Oostvaarders-Plassen. 
In geheel Europa is geen gebied te vergelijken met deze nieuwe wildernis aan het 
Markermeer. Het gebied, bestaande uit moerassen en plassen, wordt beheerd door 
de  Provincie Flevoland, in de praktijk door Staatsbosbeheer. Met een aantal 
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boswachters en vrijwillige 
gidsen wordt de natuur in 
het Buitencentrum 

Oostvaardersplassen 
Lelystad met excursies en 
safari-tochten getoond 
onder leiding van een 
boswachter of een ervaren 
gids die door 
Staatsbosbeheer is 
aangesteld. Toch mag 
men op eigen houdje de 
vogelkijkhutten en 
vlonders betreden om van 

de natuur te genieten, maar dan schiet het vanuit Limburg niet op. Vandaar dat wij 
in overleg met de boswachter een datum hebben geprikt voor 4 personen om deel te 
nemen aan de excursie Watervogels op zaterdag 20 mei om 13.00 uur. Vier 
deelnemers waren snel gevonden ; Jean Dewaide, Jan Smeets, Har Pluimakers en 
Gerard Janssen als chaufeur. Allen vol goede moed en voorzien van kijkers om 
zoveel mogelijk van wat er op de 7 km trip te zien was op te steken, en dat werd heel 
veel. Onderweg werd genoten van de A73 als autoweg. Nabij Nijmegen gaat het over 
naar de A50. Even later komt men terecht op de Hoge Veluwe waar het wild kan 
oversteken van oost naar west. Bij het knooppunt Epe afrit 27 neemt men de N309 
en die blijft men volgen tot zelfs in Lelystad. Intussen hebben wij de legerplaats 
Oldenbroek en het Harde waar Jean zijn diensttijd 1953 heeft doorgebracht, achter 
ons gelaten. 5-jaar later mocht ik daar mijn schietoefeningen doen in de bossen en 
velden. Om half twaalf kwamen wij bij het buitencentrum aan de Kitsweg 1- 8218 
AA Lelystad. De gids telde de deelnemers: 4 uit Llimburg en 5 uit deze streek. De 
groep was niet te groot. Daardoor ontstond een goede kennisuitwisseling zowel van 
de gids als van onze twee kanjers Jan en Har. Dat bleef niet alleen over vogels. 7 km 
over verharde paden betekende voor de boomlange gids 7000 stappen, maar zeker 
voor mij ongeveer 7500 stappen, vandaar dat ik alleen de kijker bij mij had. Bij het 
vertrek, stipt om 1uur, zagen wij al de eerste watervogels in de vijver samen met 
enorme koi-karpers die men niet mag voeren. Dan volgde een onderdoorgang van 
het spoor waar een zwaluw op ooghoogte een broednest had gebouwd. Plotsklaps 
stonden we tussen honderden konikspaardjes die ons geen enkele blik gunden .De 
gids wees op het belang van de mest van de onderlinge dieren. Zij ruiken aan de 
hopen mest om te weten welk dier hier voorbij is gekomen. Plotseling raast een 
hengst voorbij die 100m achter mij een paardje dwong om zijn krachten te tonen. 
Beiden stonden op de achterbenen met de voorbenen op de schouders van de 
tegenstander. Opeens waren zij 3 mtr hoog. Alle dieren zijn zoals ze geboren zijn. 
Zonder hoefijzers, oogkleppen en tuig, dus puur natuur. 
Nu de vogels. Iets dat ik al vaker te kennen heb gegeven is, dat onze loofbossen de 
meeste soorten vogels voortbrengen .Maar dat ligt anders  met het Oostvaardersveld 
door de combinatie van bomen en struiken en gras. Alleen al de aantallen in zo’n 
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gebied ( 5600 ha) zijn enorm. De vogelrijkdom in zo’n gebied is  geweldig Omdat 
kleine vogeltjes de nestjes verstoppen, is het moeilijk om hun te herkennen op het 
moment van aanvliegen. Hun fluiten wordt vanaf het broeden ook minder, soms tot 
nul. Maar ze zijn er en werken hard voor hun broedsel. Intussen was de lucht zwanger 
van druppels uit het Markermeer. Aan zee drijft de wolk landinwaarts maar hier niet. 
Een flinke plensbui bracht mij dat aan het verstand. De gids en vele deelnemers 
toverden regenspullen te voorschijn en de excursie ging gewoon door. Jean had met 
mij te doen en wist een klein parapluutje onder zijn regenspullen uit te halen. Dat 
was toch een flinke verbetering. Met volle aandacht voor hetgeen de gids te vertellen 
had, konden wij zelf ook waarnemingen doen. Niet alleen de fauna maar ook de flora 
kreeg aandacht, doch daar moest Jean toch een handje helpen. In de begintijd van 
de” Heemklank” werd studie verricht over de flora in onze bossen en velden. Uit die 
tijd heeft Jean zijn kennis van bloemen, struiken en planten in stand gehouden Aan 
het einde van de tocht door het veld sommeerden wij de waarnemingen van niet 
alledaagse planten en struiken zoals de geneeskrachtige smeerwortel, de 
schermbloem, het fluitekruid, de ereprijs met 20 verschillende soorten, alsook de 
witte doven netel welke lijkt op de brandnetel, maar dan zonder brandharen en als 
laatste de meidoornstruik de Crataegus monogyna en de Gelderse roos. Vogels die 
herkend werden in de vlucht, in het water, op een tak en in het gras waren te veel om 
op te noemen. Enige troffen wel de roos zoals de steltkluut. de blauwborst, de 
grasmus, de karekiet, de watersnip, de rietzanger, de spechten en de diverse 
meeuwen, futen waaronder de kleine dodaars,  als mede de roofvogels .Ook viel 
menig oog op het wild dat her en der met zich zelf bezig was, onder andere de grote 
grazers: herten en reeén,maar ook hazen en konijnen. Uiteindelijk stevent de gids 
naar het hoogtepunt van de aktie van deze tocht. Wetende dat Jan en Har hem 
ondersteunen met de afronding van de trip    

De gids bracht ons aan het einde van de excursie op een flink hoog terrein met een 
geweldig overzicht van links 9uur, in het midden 12uur en rechts op 15 uur. Heel 
even dacht ik aan MESDAG in DEN HAAG. Nu was niet de gids aan het woord 
maar Jan met zijn grote kijker. Iedereen van de groep mocht kijken. Op 4 km op 12 
uur vond men de horst van de zeearend. Uiteindelijk zag men dat de twee jongen 
geringd waren. Dan weer zag iemand vossen lopen. Jan glunderde van plezier en 
allen vonden dat de deelname excursie watervogels de moeite waard was mede door 
de Limburgers en de gids die alles tijdig afsloot.                              
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Fazant   
Jan Smeets 

De Fazant wordt in het grootste deel van de provincie aangetroffen. In het IJzerenbos 
en ’t Hout en de aangrenzende landbouwgebieden is de Fazant uitermate schaars. De 
kans bij een ommetje in het IJzerenbos of ’t Hout een Ree te spotten is vele malen 
groter. Fazanten kiezen voor leefgebieden met voldoende voedsel, water, rust, ruigte, 
dekking en waar kuikens de eerste levensweken kunnen gedijen. 
Aan de kleinschalige landbouw met een verscheidenheid aan graansoorten en 
graanstoppelvelden met korenmijten kwam in de helft van de vorige eeuw een einde. 
Granen werden toen nog handmatig geoogst en oogstresten waren vaak tot in het 
voorjaar op de akkers aanwezig. Deze oogstresten waren in de wintermaanden het 
stapelvoedsel voor Fazanten die hiermee hun magen vulden. Ingrijpende 
veranderingen in het agrarische cultuurlandschap zijn mede verantwoordelijk voor 
deze desastreuze afname. Het fazantenbestand is in de loop van enkele decennia sterk 
afgenomen. Om een duurzame populatie in stand te houden is een aantalstoename 
en een verversing uit andere gebieden noodzakelijk. Niets wijst er op of het 
dieptepunt van de natuurlijke fazantenpopulatie in het IJzerenbos en ’t Hout en de 
aangrenzende landbouwgebieden is bereikt.  
Vermeldenswaard is een krantenartikel uit De Limburger van januari 1953, waarin 
staat dat tijdens een grote drijfjacht in de bossen van Susteren tot grote ergernis van 
de jagers een honderdtal vergiftigde Fazanten werden aantroffen. Dit kunnen geen 
aantallen zijn van een natuurlijke populatie. Tot de jaren zeventig werden namelijk 
in grote getalen Fazanten uitgezet voor de jacht. Het uitzetten is sinds 1993 verboden. 
Deze beleidswijziging heeft grote gevolgen gehad voor het fazantenbestand.  

 
Literatuur: 
De Limburger van januari 1953 (Evert Zits) 
Foto, Wim Pompen 

Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl 
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Een zoektocht die beloond werd. 
Hans van Engeland 

In ’t Waekblaad van 14 juni jl. stond onderstaande oproep van Eelco Wassenaar uit 
Zwolle die graag in contact wilde komen met evt. nog levende leden van een familie 
uit Susteren die van eind 1944 tot mei 1945 enkele maanden bij zijn ouders in 
Leeuwarden geëvacueerd waren. 

Personen gezocht 
Hierbij wordt een oproep gedaan aan nog levende leden of nabestaanden van een 
familie, die eind 1944, begin 1945 geëvacueerd was uit Susteren naar Leeuwarden. 
Ik ben de oudste zoon Eelco van de familie Wassenaar (Klaas en Mien) waar deze 
familie was ondergebracht op het adres Brederostraat 23 in Leeuwarden, d.w.z. de 
vader Harry, de moeder Tinie, en 2 dochters, waarvan de jongste Marietje heette en 
ca. 14 jaar oud was. Het gezin telde nog 3 dochters, die bij een buurfamilie waren 
ondergebracht. Achternaam van de familie en voornamen van de oudere 4 dochters 
weet ik niet meer, ik was begin 1945 nog maar 3,5 jaar oud. 
Na de oorlog zijn mijn ouders, ik en mijn in 1947 geboren broertje Alex, omstreeks 
1949 nog korte tijd wezen logeren bij “oom” Harry en “tante” Tiny in Susteren, 
evenals in ca. 1951. 
Bij deze gelegenheid is Marietje een keer met mij naar de lokale kerk met dubbele 
toren gewandeld, waar ik mocht “helpen” de klokken te luiden. Oom Harry was 
mijnwerker en woonde in een wit gepleisterde (boerderij-achtige) woning in het 
dorp, niet ver van de hiervoor genoemde kerk. 
Ik heb lange tijd vergeefs getracht de beschreven familie te vinden en realiseer me 
dat de kans dat nog iemand, Marietje misschien, nog in leven is, niet erg groot is. 
U kunt mij mailen als u familie bent of u weet wat met de personen gebeurd is. 
Bij voorbaat dank. 
Eelco Wassenaar 

Bovengenoemde “noodkreet” was voor de werkgroep Genealogie van de 
Natuurvrienden een uitdaging. 
Allereerst werden enkele oudere Susterenaren  benaderd, maar ondanks alle 
bereidwilligheid kwam er geen duidelijkheid. Toen werd Dhr. Coenen, werkzaam 
bij  de gemeente Echt-Susteren gevraagd, of er in het gemeentelijk archief mogelijk 
lijsten waren met namen van evacuees. 
Binnen 24 uur kwam hij met een kopie van een evacuatie-lijst, gepubliceerd door de 
Gazet van Limburg op 1 mei 1945. Het betrof personen die in Groningen of Friesland 
terecht waren gekomen 
Op deze lijst werden per gemeente alfabetisch familienaam en thuisadres, alsmede 
het evacuatieadres vermeld. Dus zoeken naar het bovenvermelde adres 
Brederodestraat 23 Leeuwarden. 
Na even zoeken…..Raak. 
Op dit adres werd de familie Rours-Stelten, thuisadres Feurthstraat 38 Susteren, 
vermeld. 

GENEALOGIE 
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Na enig rondvragen bij enkele “echte” Susterenaren werden we doorverwezen naar 
mevr. Gertie van de Riet-Rours, wonend in de Tiendschuur. Deze kwieke dame van 
88 jaar was inderdaad eind 1944 - begin 1945 in Leeuwarden geëvacueerd geweest. 
Kleine Eelco wist zij zich nog heel goed te herinneren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Haar verhaal over de tocht Susteren – Leeuwarden v.v. willen wij u niet onthouden. 
Ons gezin bestond uit vader Harry, moeder Tiny, broer Fré en de zussen Sophie, 
Liesbeth, Mariet en mijn persoon (Gertie) 6 november 1944 kregen de inwoners van 
de Duitsers het bevel de volgende dag Susteren te verlaten. 
In oktober was er een varken geslacht en de worsten en hammen moesten natuurlijk 
mee. Snel had vader een oud militair koffer gevonden dat vol gepropt werd. De kist 
werd op een kruiwagen gezet en daar bovenop kwam dan wat huisraad. Moeder had 
voor ons ieder op simpele wijze van gordijnen een zak gemaakt. Deze moesten we 
zelf vullen met de kleren die we mee wilden nemen. De zakken hingen we aan het 
stuur van de enige fiets die meeging. De voettocht ging naar Echt. Onderweg zag 
Fré dat vader het toch wel zwaar had en stond hij er op om hem af te lossen. Fré 
was voor zijn leeftijd erg lang maar veel kracht had hij nog niet, dus binnen de 
kortste keren sloeg de kruiwagen om en lagen de stukken vlees op straat. Onderweg 
kwamen we langs bij een bekende koempel (mijnwerker) van vader. Die nodigde ons 
uit voor een uitgebreide koffietafel en daarna ging het verder via Montfort naar Sint-
Odiliënberg. Daar kwamen we weer bij een collega van vader terecht. 
Hij had nog een kamer vrij en die mochten we hebben. Met zeven personen op een 
kamer, vader en moeder in een bed, Marietje lag dwars aan het voeteneind, de rest 
sliep dus gewoon op de grond. Naast ons had een Duitse soldaat ook een kamer, 
voor zich zelf.  
Vader Harry moest van de Duitsers gaan werken bij de plaatselijke molen, waar ook 
een soort veldkeuken was. Je kunt begrijpen dat hij natuurlijk een en ander mee naar 
huis bracht. 
Na Kerstmis moesten we naar Melick. Toen we de brug over de Roer over wilden, 
stonden de Duitsers te controleren of er nog mannen bij waren die best nog in 
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Duitsland konden gaan werken. Omdat Fré voor zijn leeftijd dus erg lang was, werd 
hij uit de rij mensen geplukt. Moeder probeerde van alles en nog wat om hem bij het 
gezin te houden. Toen dat niet leek te lukken, zei ze tegen hem dat hij het ochtend- 
en avondgebed beslist niet moest vergeten. De Duitser kreeg waarschijnlijk een zwak 
moment en zei heel luid, met een echt Selfkant-accent: Sjèr dich eweg, du.   
Na enkele dagen in Melick werden we met vrachtwagens naar Roermond gebracht. 
We werden met enkele honderden anderen ondergebracht in een grote fabriekshal 
met totaal geen sanitaire voorzieningen. Om Fré niet te veel te laten opvallen, moest 
hij van moeder op de grond gaan zitten en de rest van het gezin stond dan in een 
kring om hem heen. Dagenlang !! Na een week gingen we naar het station en moesten 
met heel veel personen in goederenwagons klimmen. We moesten staan, zo weinig 
ruimte was er. De trein ging naar Duitsland en stopte af en toe tussen wat 
struikgewas, dan konden we onze behoeften doen. Soms kon iemand het niet meer 
ophouden, dan gingen een paar mannen als een schild om de persoon heen staan 
en……. 
Uiteindelijk zijn we weer in Nederland terecht gekomen en via Groningen in 
Leeuwarden beland. Daar zijn we een paar dagen in een school geweest waar 
meerdere vrijwilligers hun uiterste best deden om ons te helpen op allerlei gebied. 
Ook werden we heel grondig medisch onderzocht en daarna ondergebracht bij 
mensen in een buurt met allemaal kleine huisjes. Natuurlijk konden we niet bij elkaar 
blijven, maar er werd wel gezorgd dat we toch vlak bij vader en moeder terecht 
kwamen.  Zij kwamen bij de familie Wassenaar, Brederodestraat 23. Fré en Liesbeth 
werden samen geplaatst, net als Sophie en Mariet , deze bij de fam. Wempen, zij 
hadden een winkel met homeopathische middelen. Ik zelf kwam bij de fam. v.d.Helm,  
v.Leeuwenhoekstraat 5 terecht, een gezin met twee kinderen van 16 en 21 jaar.  
Ofschoon de meeste gezinnen het ook niet breed hadden, waren de mensen heel 
zorgzaam voor ons.  
In mei 1945 konden we eindelijk naar huis. Het transport ging per open 
vrachtwagen. Omdat de wegen slecht waren en diverse bruggen beschadigd, duurde 
de reis een hele lange dag en kwamen we ’s avonds laat in Susteren aan, het was 
aardedonker. Moeder maande ons om stil te zijn om anderen niet wakker te maken.  
Thuis aangekomen gingen we naar binnen, en zochten in het donker, over veel puin 
dat op de vloer lag, onze weg naar boven. Op de trap zagen we plotseling dat het 
dak van ons huis verdwenen was, kapot geschoten. Gelukkig kwam toen onze 
buurman “noonk” Cleem (Clement Pörteners) zeggen dat hij in zijn huis zeven 
bedden voor ons klaar had staan. Hij wist dat we die dag thuis zouden komen. 
Nadat het huis provisorisch was gerepareerd, konden we eindelijk weer in onze eigen 
bedden slapen. Begin jaren vijftig is er een nieuw huis gebouwd, direct voor aan de 
straat. Het is nu Feurthstraat 40 en er woont de familie Krombach-Savelkoul.  
 
Inmiddels hebben Eelco Wassenaar en mevrouw van de Riet-Rours telefonisch 
contact gehad. In het najaar wordt een samenzijn in Susteren gepland waar ook de 
zussen Sophie en Mariet bij aanwezig zullen zijn. Van beide zijden verheugt men 
zich hier op. 
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Het gebouw Papenmunster1 
Wil Schulpen 

Hoe moeten we ons het gebouw Papenmunster voorstellen? Wij nemen aan dat dit 
klooster al vroeg zijn functie heeft verloren en dat de kloosterkerk nog eeuwenlang 
als parochiekerk gediend heeft. Het Papenmunster verloor zijn parochiële taken toen 
Susteren stad werd en omgeven door wal en gracht. De reden was dat de kerk buiten 
de versterking lag en dat was bij steden ongewenst. Aangezien wij menen dat 
Susteren in het derde kwart van de dertiende eeuw (omstreeks 1260) stad werd, 
zullen de parochiediensten tussen ca. 1275 en 1430 in de munsterkerk plaats hebben 
gevonden en daarna tot in de tweede helft van de achttiende eeuw in de gotische 
Mariakerk, gelegen naast de abdijkerk. 

In onze zienswijze is het Papenmunster een vroegmiddeleeuws klooster. Dat 
betekent dat het nog geen carrévormig complex was, maar een verzameling van losse 
gebouwen. Minimaal bestond het uit een kerk of kapel en een woongebouw met 
schuur en stallen. Het complex, maar ook de afzonderlijke gebouwen, kunnen onder 
de naam Papenmunster in de bronnen voorkomen. 
Het woongebouw heeft anders dan het kerkgebouw van het Papenmunster ook 
kunnen voortbestaan nadat de kerkelijke functie verloren was gegaan. De 
veronderstelling dat de woongebouwen door ‘gewone’ mensen in gebruik zijn 
genomen, is wel hoogstwaarschijnlijk, althans wanneer het in een woonkern gelegen 
was. Het kerkgebouw was in zijn voortbestaan afhankelijk van de omwonenden. 
Wilden zij het gebouw nog als kapel onderhouden? Of waren ze tevreden met de 
abdijkerk als parochiekerk?  
In tegenstelling tot de kerk of kapel van Dieteren blijkt nergens uit dat men het 
Papenmunster in stand heeft gehouden en nemen we vooralsnog aan dat het 
kerkgebouw van het Papenmunster geen lang leven beschoren is geweest nadat de 
parochiediensten naar de abdijkerk verplaatst waren. De materialen die bij het 
afbreken van het Papenmunster vrij kwamen, zijn ongetwijfeld weer hergebruikt bij 
bouwwerken in de omgeving. 

De familienaam van Papenmunster 
Het is een bekend verschijnsel dat wanneer een gebouw een naam draagt, de 
bewoners ervan vaak de naam van het gebouw aannemen. Denk in Susteren aan de 
familienamen van Baakhoven, van Churbusch, van Louw. Zo vinden we in 
parochieregisters uit de late middeleeuwen de naam  van Papenmunster. 
Dit toont aan dat er in de late middeleeuwen, dus wellicht al een eeuw na het stad 
worden, in Susteren een familie leefde die in een woongebouw van het Papenmunster 
woonde.  
Hiermee kan men het plaatje, dat het klooster uit zowel een kerkgebouw als een 
woongebouw bestond, wel onderbouwen. 
                                                      
1 Artikel als vervolg op Papenmunster (HMK 2016,2), Het lege Papenmunster (HMK 
2016,3), het Papenmunster en het collatierecht (HMK 2016-4) en Het Papenmunster, 
parochiekerk in de vroege en volle middeleeuwen (HMK 2007-1) 
 

HISTORIE 
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Het toponiem Papenmunster en functies 
Wanneer we het begrip Papenmunster in de vijftiende-eeuwse parochieregisters 
nalopen, zien we op de eerste plaats dat het vooral voorafgegaan wordt door het 
voorzetsel ‘te’. We vinden dit ook bij woonkernen als Susteren, Feurth, Dieteren en 
Root. Eveneens treffen we het aan bij de hoeven Churbusch (Keurbos, Körbes) en 
Louwe. Het kan zijn dat men een hoeve met zijn omliggende gronden als een kleine 
woonkern beschouwde en daarom het voorzetsel ‘te’ erbij gebruikte. 

Eveneens maken we uit onze aantekeningen op dat er in combinatie met ‘te 
Papenmunster’ sprake is van een hoeve, een beemd of kamp, een hofstad. Hier lijkt 
dus sprake van een tuin (misschien hoeve, boerderij), hooiland of weiland en een 
stuk bebouwde grond (bouwgrond) voor huizen. 
Het begrip Papenmunster2 lijkt hier gebruikt voor een kleine woonkern met 
woonhuis, kerk en omliggende gronden. 

Waar lag het Papenmunster 
Wat de ligging betreft kunnen we één ding als vrijwel zeker aanvaarden: het 
Papenmunster lag buiten de versterking van Susteren. Buiten het gebied dat wij in 
jonger jaren Susteren-kom noemden.  
De vermeldingen zijn uit het midden van de zestiende eeuw (hertogelijk rapport) en 
tweede helft zeventiende eeuw (pastoor-deken Broccaerts). Dat in het eerste rapport 
geen verdere aanduiding staat, is niet verbazingwekkend. Dat echter ook Broccaerts 
geen verdere aanduiding noemt, geeft te denken. Volgens mij koppelt hij het kerkje 
wel aan een eigendom van het beneficie van Willibrord aan de (toen doodlopende) 
Elsenweg, bij de grens met Nieuwstadt. Niet zozeer de afstand als wel het feit dat 
het vóór de aanleg van de Vloedgraaf in een wel erg drassig, moerassig gebied lag. 

Er is slechts een nadere aanwijzing, namelijk dat er een boomgaard bij het 
Papenmunster ligt. Op het eerste oog lijkt het vrijwel uitgesloten om met een 
dergelijk gegeven verder aan de slag te kunnen. Toch blijkt uit eind achttiende- en 
begin negentiende-eeuwse gegevens  dat de ligging van boomgaarden niet over het 
totale landschap verdeeld was. De woonkern Dieteren lag in een zee van 
boomgaarden, ook Baakhoven en Gebroek hadden boomgaarden. 

De boomgaarden in het gebied Feurth-Susteren lagen in het gebied van de 
terrasovergang van het droge terras van de woonkern en het natte terras van de 
moerassige gebieden (Lesschenbroek, Poel, Mehre)  en bossen. De boomgaarden 
lagen vanaf de huidige Stationsstraat richting bewoning van Salvatorstraat en rond 
de abdij richting Hemelrijk. Aan de huidige Feurthstraat tussen Willibrordusstraat 
en Stationsstraat aan de zuidzijde van de woonkern; binnen de woonkern Susteren 
aan de zuidzijde van de Rode Beek. Aangezien de ligging van het Papenmunster aan 
de zuidzijde van de woonkern Susteren aanleiding zou zijn geweest om de gracht 

                                                      
2 Papenmunster is in de negentiende en twintigste eeuw een veldnaam tegen de grens met 
Nieuwstadt aan. In de achttiende eeuw heette het veld nog Elsen (van Helsene) en was de 
eigenaar van een groot stuk grond (2 ha) de rector (beneficiant) van het Papenmunster of 
Willibrordaltaar met de naam Clemens Kamp. Clemens is een andere naam van Willibrord. 
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iets om te leggen, kan men stellen dat binnen het boomgaardengebied alleen het 
gebied tussen Stationsstraat en de versterking in aanmerking komt voor de ligging 
van het Papenmunster. 
De combinatie dat het Papenmunster buiten de versterking ligt en tevens dat het 
Papenmunster bij een boomgaard ligt, maakt de situering in het bedoelde 
boomgaardengebied aan de zuidzijde van Feurth wel logisch.   

Maaskeienbouw 
Een bijzonderheid binnen het boomgaardengebied aan de zuidzijde van Feurth is de 
vondst van fundamenten onder het oudste gebouw binnen het gebied welke in de 
diepste delen gevormd worden door grotere maaskeien, gevolgd door een overgang 
van kleinere, waarna een laag mergel.  
Deze fundering kan inderdaad teruggaan op een ouder gebouw, echter ook kunnen 
de materialen afstammen van een gebouw in de directe omgeving en dan hergebruikt 
zijn bij een latere bouw. 
Deze maaskeienbouw zal dan teruggaan op een oud gebouw, vóór de twaalfde/ 
dertiende eeuw. Indien het juist is dat in dat gebiedje een gebouw opgetrokken met 
Maaskeien heeft gestaan, wat zou dat anders kunnen zijn dan het Papenmunster?? 
 
Conclusie 
Uit de gegevens omtrent het Papenmunster wordt wel duidelijk dat dit niet alleen 
maar een kapel of kerk omvatte, maar ook minimaal één woongebouw. Aangezien 
het tweede deel van de naam (munster) klooster betekent, is het vrijwel zeker dat het 
complex in een vroegere tijd de functie van klooster heeft gehad.  
Susteren heeft niet alleen twee verschillende kloostergemeenschappen gehad 
(mannen en vrouwen), de voogdij is van beide gemeenschappen uit de eigendommen 
van de heersende families (Pepijnen en Karolingers) weggegeven, maar heeft ook in 
die vroege middeleeuwen twee verschillende kloostergebouwen gekend.  
 
Wat de locatie van het klooster betreft liggen de zaken meer gecompliceerd. Buiten 
de versterking en we nemen aan dat dit wil zeggen ook niet ver buiten Susteren. In 
combinatie met de aanname dat het Papenmunster tot in de dertiende eeuw 
parochiekerk was (die in een woonkern móét liggen), met de ligging van het 
boomgaardengebied en de aangetroffen maaskeienfundering, komen we tot de 
conclusie dat het Papenmunster, vroeger een klooster, later  een parochiekerk met 
woongebouw, in het gebied aan de zuidzijde van de woonkern Feurth tussen 
Stationsstraat en de woonkern Susteren heeft gelegen. 
 
Een volgende keer zullen we deze reeks artikeltjes afsluiten met de vraagstelling in 
hoeverre de zienswijze van pater Wil Peters, dat het Papenmunster in oorsprong het 
klooster van Willibrordus was, stand kan houden.  
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“De Pap” is zestig gewore! 
Redactie 

Doe Piet en Evert Zits in 1957 de vastelaovessjlager “De Pap van ós woor 
Zwentibold” sjreve, zólle ze zeker neet gedach höbbe, det dit leedje door de jaore 
haer populair zou blieve en nog ummer door jóngk en auwd in Zöstere wurt gezónge. 
Euver wie ein sumpel vastelaovesleedje kan oetgreuje tót ’n saort plaatselik 
‘volksleed’, publiceerde ‘de Limburger’ in 1976 ’n aardig artikel det w’r,  bie gelaeg 
van ’t zestigjaorig besjtaon van ‘de Pap’, hie bie in d’n Heemklank plaatse. 
Mit plezeer publicere w’r ouch ein artikel oet ós ónvolpreze jaorlikse 
vastelaovesgezèt ‘de Graasbörger’ oet 1998 det hanjelt euver ’t gemeintelik plan 
veur ’t oprichte van ein sjtandjbeeld veur keuning Zwentibold en zien gemalin de 
Graasboerin. Det plan mót nog altied oetgeveurd waere! 

Volkslied in Limburg 
Er zijn enkele plaatsen in Limburg, die van huis uit geen eigen volkslied hebben, 
maar waar een carnavalslied de functie van het volkslied heeft aangenomen. 
Hoewel het niet de bedoeling van de makers zal zijn geweest – of juist wel? – stijgt 
het carnavalslied dan op uit zijn oorspronkelijke bestemming en wordt ineens het 
lied voor het hele jaar, omdat een gemeenschap zich ook het hele jaar door kan 
terugvinden in dat lied. Omdat een gemeenschap er het hele jaar door achter kan 
staan, omdat zij zich zelf er in herkent. Er zijn carnavalsliederen, die eigenlijk een 
lokaal credo inhouden, een verkondiging van een geloofsbelijdenis in het eigene. 
Men vindt ze uiteraard gemakkelijker in plaatsen met een meer gevarieerd en 
verfijnd carnavalsrepertoire. Er zijn evenwel plaatsen met een meer beperkte 
plaatselijke   liederenschat, waar men soms met een bepaald carnavalslied zo midden 
in de roos schiet, dat het lied in kwestie zich eigenlijk zelf verheft. Een 
typisch voorbeeld van een carnavalsschlager die een heel eigen leven is gaan leiden  
als plaatselijk  volkslied, is het lied ,,De pap van ós woor Zwentibold'' van Susteren. 
Het liedje werd in 1957 gemaakt door de gebroeders Zits, die het genoegen mogen 
smaken dat het nog voortdurend wordt gezongen. Interessant, en ook wel verrijkend, 
is het wel dat in  Maastricht en Roermond, beiden met een echt volkslied én 
een uitgebreide carnavalsliederenschat, altijd wel een carnavalsschlager er of een 
clublied gevonden kan worden om met succes te dingen naar de titel ,,tweede 
volkslied''. In Maastricht gooit in dit opzicht het geliefde en ietwat statige 
“Mestreech is neet breid mer laank'' wel de hoogste ogen. Een hele stad kent en zingt 
dit lied en dat is eigenlijk toch wel een merkwaardig fenomeen. Want het lied is in 
feite het originele clublied van een vereniging t.w.: “De Zingende Pótsvrouwe”, 
officieel geheten: ,,De Ghesellen van den Sanck''. In het lied komt de regel voor 
,,Mestreech is de stad van de Ghesellen van de Sanck''. Men kan bijgevolg zeggen, 
dat een stad zich door dit lied te zingen identificeert met de vereniging en, of althans, 
met haar intentie. 
Deze identificatie is ook van toepassing op de gave voltreffer van de gebroeders Zits 
van Susteren waar alle “Graasboeren en -boerinnekes''  nog  altijd trots zijn det dae 
pap van ós ‘ne keuning woor. 
  

VOLKSCULTUUR 
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De pap van ós woor Zwentibold 

De pap van ós woor Zwentibold  
De mam ein graasboerin. 
En weer zeen dao de kènjer van.   
Alaaf, waat ein gezin. 
 
Refr.   Blauw is oos blood!  
 ónthauwt det noe mer good!   
 Want de graasboere alaaf!   
 Die sjtamme van 'ne keuning aaf! 
 
Jao, keuningskènjer det zeen weer. 
En det is geinen droum! 
Ós naobers hauwe nog velkes óm 
Doe hauwe weer al sjtroum! 
 
Dae Zwentibold det woor n’n hieër! 
Dae drónk en peuënde raak. 
Toch höbbe ze van dae man bienao 
n’n heilige gemaak!!! 
 
 
Sjtandjbeeld veur Zwentibold (vastelaovesgezèt 1998) 
Op 13 augustus van 't jaor 2000 is 't op de kop aaf élf hónderd jaor geleje det oze 
sjtamvader, keuning Zwentibold, sjneuvelde op 't sjlaagveldj. Dit bezunjer feit haet 
ós gemeitebesjtuur aangegrepe óm Zöstere alweer mit ein nuuj kunswerk te gaon 
verrieke; ein sjtandjbeeld van keuning Zwentibold, 't ieëste in Nederlandj! Alles is 
al in kanne en kroeke. Ein van dees daag is, nao ein sjterk óngerboewd advies van 
de gemeintelikke kunskommissie, de opdrach veur dit kunswerk gegaeve aan de 
kunstenieër Anton Kleiboer oet Kleizaote, eine klei-arties, dae van zichzelf zaet, det 
hae oet de k" lei is getroch. Zoa es bliek oet de hiebie geplaatsde foto van 't definitief 
óntwerp van 't kunswerk haet Anton Kleiboer zich laote inspirere door 't volksleed 
van Zöstere : 

De pap van ós is Zwentibold  
De mam ein graasboerin 
En weer zeen dao de kènjer van 
Alaaf waat ein gezin! 

't Werk haet ein hoag artistiek nivo. De figure van de keuning en zien gemalin zeen 
van ein groate klassieke sjoanheid, waat neet verwónjerlik is es me bedènk det de 
kunstenieër sjpeciaal veur dees opdrach versjeie sjtüdiereize nao musea in Roame en 
Paries haet gemaak. Det hae daobie is beïnvloed door auw meisters bliek 
beveurbeeld oet de kop van de graasboerin, dae dudelik geïnspireerd is op de Mona 
Lisa van Leonardo da Vinci. Ouch versjeie boewsjtiele kan me in 't werk óntdekke. 
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Zoa is de naas van Zwentibold vreug-Romaans en zeen de klómpe van de 
graasboerin auwd-Gotisch. 
't Kunswerk wurt veer maeter hoag en vief maeter breid en twieë maeter deep. 't Wurt 
geboetseerd van Maasklei, in totaal 500 sjörkarre. Daonao wurt 't gebakke in eine 
sjansenaove in Baakhaove. Nao 't bakke wurt 't geglazuurd in de kleuëre van de 
gemeintevlag: blauw en wit. Mit 't oug op de toeristiese funktie van Zöstere krig de 
graasboerin ein greun taille. 
De köste van 't kunswerk zeen geliek aan 't gewich, namelik tieën tón. 

Wo 't kunswerk geplaats zal waere, is nog neet bekènd. 't Gemeintebesjtuur zal 
hieveur, zoa es te doon gebroekelik, ein sjtudie laote make door ein ter zake zeer 
deskundig buro. De köste hieveur bedrage anderhalve tón. Mit 't creëre van dit 
kunswerk zeen drie jaor gemeujd. Allein al 't knaeje van de klei doert drie maondj, 
want det gebeurt nog mit de bloate veut óm de köste get te drökke. Bie dit 
kleitrampele wurt Kleiboer gratis geassisteerd door ènkele gepensioneerde 
gemeinteambtenare, die ervaring in 't trampele höbbe. 

Ómdet 't zich hie hanjelt óm ein keuninklik kunswerk sjtuit noe al vas, det de 
onthulling op 13 augustus 2000 zal waere verrich door ein lid van 't keuninklik hoes 
of door de sjöttekeuning van ein plaatselike sjötterie. 

Samevattend kónne weer noe al konkludere: "Zöstere geit weer gesjiedenis sjrieve!' 
Names de kunsredaktie, 
E v B v D a d W 
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Fotoraodsel opgelos 
Evert Zits 

In de lètste Heemklank woor ein foto 
geplaats van ’t personeel van ein 
wirkplaats wo m’n rajer fabriceerde. 
Daobie woort de vraog gesjtèld wo en 
waem det zoe kónne zeen.  
Peter Koolen, bekènd óm zien uniek 
foto-archief, haet ’t raodsel opgelos! 
Aan d’n óngerkantj van de groate 
sjteinbaog in ’t midde van de foto sjtuit 
vermeldj:  

“HELIOS E.A.G. KÖLN EHRENFELD”. 

Peter haet ’t veurnumme óm in archieve in Kölle mieë informatie te verkriege 
euver dees veur ós noe neet mieë  ‚ónbekènde‘ foto. 

’t Gelök ligk op de sjtraot 
Annie Schreuders-Derks 

’t Gelök ligk op de sjtraot, gelök kènste 
vènje in: 

Ein peul mit neuge erwte 
Zènge veur de ieëste koffie sjmörges 
Ouch veur den ieëste koffie drie kieër neeste, 

det brungk good waer 
Vlegende vlaermuus in de sjemering 
Eine pannekook aete 
Jeuk in de rechterhandj brungk geldj 
Ein hert det mit nuujjaor brult 
Ein gevónje hoofiezer 
Eine vraemde hóndj dae mit dich heives löp 
Tösje gesjtreke lakes sjlaope 
Eine lieëuw taegekómme brungk besjerming 

(ouch al zit hae in de deretuin) 
Ein levehieërebieësjke (sjmawtwurmke) det 

op dich aaf kump vlege  
Ein witte moes  
Witte vlinder 
Bloje oet dien rechternaasgaat  

Jeuk aan de naas brungk cadeaus 
Eine nachtegaal heuëre zènge 
Euver de rechtersjouwer nao de nuje maon 

kieke 
Toete aan dien rechteroar brungk ein good 

berich 
Eine gevónje cent 
Raege bie ein begraefenis 
In de raege wanjele 
Ein sjäöpke aan de rechterkantj 
Sjerve, mer neet die van eine sjpegel 
Eine sjouwevaeger (probeer dem veural aan 

te rake) 
Zjwalge ónger dien daak 
Eine ooievaar op dien daak 
Bie sjtórm de haore sjnieje 
Vètte, blieje mösje brènge eine goje ougs 
‘s Aoves sjpènne 
Eine huijwage 
Voegelpoep op diene kop 
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Effe raoje deil 9 

1.Liemsjtrieker 
1. Behanger 
2. Treuzelieër 
3. Sjlek  

2.Sjpitsvenger 
1. Bemeujal 
2. Mager menke 
3. Maedje mit ein sjerpe tóng 

3.Brietselkuus 
1. Sjtamper veur vieëvoor 
2. Sjterke jóng 
3. Groat verke 

4.Gaatsjetich  
1. Wirvelig (maedje) 
2. Ranzig (sjpek) 
3. Versjlete (sjtof mit móttegater) 

5. Fizzebrieëme 
1. Knutsele 
2. Braomeltedäör 
3. Brieëme van de zaeg sjliepe 

6. Pófbieës 
1. Jóng mit ein groate pófbóks 
2. Kwakkert 
3. Emes dae op de póf köp 

7. Tringel 
1. Ómgaeving  
2. Deurbel 
3. Krinksjpelke 

8.Wientempel 
1. Café 
2. Libelle 
3. Bewaarplaats veur mèswien 

9.Rubbekeuning 
1. Verke mit groate rubbe 
2. Wènner dae de meiste rubbe kan aete (spare ribs) 
3. Braodmagere miensj 

 
  

EFFE RAOJE 
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De jaren voor de Tweede Wereldoorlog 
Jacques Rours 

Ten behoeve van het genealogisch onderzoek over mijn familie zocht ik in de jaren 
tachtig en negentig van de vorige eeuw contact met diverse oudere inwoners van 
Susteren en Dieteren. Ik reed daartoe om de twee weken naar Susteren en zocht 
woningen waar ik bejaarde bewoners vermoedde. Ik belde aan, vertelde wie ik was 
en wie mijn ouders/familie waren. Telkens werd ik enthousiast binnen gevraagd en 
er volgden gezellige gesprekken. Ik kreeg dan allerlei verhalen uit hun jonge jaren 
te horen over mijn familie in Susteren/Dieteren. Ook lieten die mensen foto’s uit hun 
jonge jaren aan mij zien. Ik mocht die praktisch altijd meenemen om er kopieën van 
te kunnen maken. Twee weken later bracht ik die foto’s dan terug waarna opnieuw 
een prettig gesprek volgde. Op die manier kwamen veel gegevens en kopieën van 
foto’s in mijn bezit. Een aantal hiervan wil ik met jullie delen. Deze keer vertoon ik 
meerdere foto’s vanaf de eerste tot aan de tweede wereldoorlog. 

Hieronder volgen enkele beelden uit de eerste wereldoorlog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze briefkaart was gericht aan: Mej. Maria Slangen, Zilstraat Dieteren 
Letterlijke tekst op de achterkant van de kaart: Maria, Zoo gij weet zijn wij gisteren 
in Roosteren vertrokken, en zijn in Wessem in het veerhuis bij A. Linsen geareveerd 
het bevalt ons hier heel best, eene boel beter als in Roosteren wel kunnen wij hier 
niet goed weg, het moet met list gaan anders gaat het bijna niet, nu Maria tot de 
groeten.     J. Lijnen  veerhuis Wessem. 
Gegroet van mij  Henri Meuffels. (deze regel toegevoegd dwars aan de zijkant van 
deze tekst) 

AW FOTO’S 

Briefkaart van augustus 1914 vanuit Wessem. 
Staande van links naar rechts: Thies Schlangen, Pierre Hendriks, Bèr 
Philippen, onbekende soldaat en Sjang Lijnen.  Knielend: Harie Meuffels, 
Jac Hoorens en Graat Bohnen 
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Deze briefkaart van Bèr Rours aan zijn zus Sophie werd verzonden vanuit 
Roermond op 20 VIII 1918. De kaart is gericht aan: Aan de jonge Juffr. 
Sophia Rours p/a De Heer Edelachtbare Burgemeester te Limbricht (zijn zus 
Sophie was daar toen werkzaam als keukenmeid). 
Tekst achterop de kaart:  Ik ga aanstaande Zondag met 24 uur verlof van 
zaterdag 6 tot zondag 6 uur. Dan kom ik u zondag middag opzoeken. Ik heb 
al een pakje ontvangen. Nu tot Zondag. 
Een eerdere briefkaart van Bèr aan zijn zus Sophie (verzonden vanuit Roermond op 
14 VIII 1918).  

De letterlijke tekst achter op kaart:  
“Lieve Zuster, ik heb gehoord dat u 
thuis ben geweest Het spijt mij dat ik 
er ook niet was maar hier kan men 
maar niet weg wanneer men wil. 
Verder geen nieuws. Houdt u goed en 
ontvangt de groeten van je Broeder H. 
Rours, tot ziens.” 

Boven rechts staat Bér Rours. De 
anderen komen waarschijnlijk niet uit 
Susteren 

Deze foto laat zien hoe de soldaten ontspannen tussen de dorpelingen 
verkeerden. Kijk bijvoorbeeld eens naar de kinderen. De briefkaart is 
waarschijnlijk gemaakt in Wessem alwaar Bér was gelegerd. 
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Van deze postkaart is geen enkele soldaat bij mij bekend. Mocht u toch 
iemand menen te herkennen, meldt het dan a.u.b. bij iemand van de 
redactie van dit blad. Ook hier valt de ontspannen houding van deze 
soldaten op. 
Vanaf begin augustus 1914 tot 11 november 1918 woedde in Europa de 1e 
wereldoorlog. Voor Nederland had deze strijd weliswaar consequenties maar de 
gruwelijkheden bleven ons land bespaard. De Nederlandse Regering handhaafde 
strikte neutraliteit, mede vanwege de belangen in onze koloniën. Bij grove 
schendingen van de Nederlandse neutraliteit  (tientalle Nederlandse schepen werden 
getorpedeerd of liepen op mijnen) protesteerde de regering bij het land dat zij 
daarvoor verantwoordelijk hield. De reacties van de oorlogvoerende landen waren 
verschillend. Die landen bestreden de Nederlandse lezing van het incident, maar in 
een aantal gevallen werd na veel overleg toch een schadevergoeding uitgekeerd. Op 
de grens van België en Nederland liep gedurende een groot deel van de Eerste 
Wereldoorlog een elektrische draadversperring, bekend als “De Draad”. Deze was 
vooral bedoeld om de smokkel tegen te gaan die op grote schaal plaatsvond toen de 
schaarste nijpend werd en de prijsverschillen in beide landen waren toegenomen. 
Gedurende die jaren waren 500.000 mannen gemobiliseerd die hun gezin en hun 
werk in de steek hadden moeten laten. De voorgaande foto’s laten er een paar zien 
die uit onze regio kwamen. Deze soldaten kwamen na de oorlog weer thuis en 
moesten opnieuw werk vinden. Bèr Rours vond al gauw een baan als postbode. Dit 
had hij voornamelijk te danken aan het feit dat hij soldaat was geweest. Een postbode 
moest in die tijd namelijk grote bedragen cashgeld voor ondernemers en boeren 
overbrengen van Susteren naar Roosteren en Maaseik en vice versa. Vanwege het 
gevaar van overvallen (iedereen wist natuurlijk dat zo’n postbode vaak veel geld bij 
zich droeg) werd hij bewapend met een pistool. 
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Toen ik in Utrecht op kamers woonde leefde in dat kosthuis ook de vader van de 
hospita. Opa Kil zoals hij werd genoemd was een van die militairen uit de 1e 
wereldoorlog geweest. Wat schetst mijn verbazing dat deze oude man ooit gelegerd 
was geweest in Roosteren en later in Maasbracht. Hij kende Roosteren en Maaseik 
op zijn duimpje, hilarisch! In hun woonkamer hing zijn sabel nog steeds aan de muur. 
Daarop volgde de “grote economische crisis”. Niemand had werk en er werd van 
alles geprobeerd om aan eten te komen. Mijn vader bijvoorbeeld ging met lotgenoten 
manden vlechten van wilgentenen. Dat gebeurde op het open veld achter Beth van 
Nölke (naast Zaal Peters). Die saaie bezigheid vulden de jongens met het zingen van 
liederen en het opzeggen en maken van eigen gedichten. Bijna altijd waren dat 
gedichten met een dubbele betekenis.  Zo herinner ik me een regel uit zo’n 
eigengemaakt gedicht: “Gij zijt aan mij gehecht gelijk een Turkslederen broek aan 
een boerenkont”. Mede door dit soort pöezie ontstond het “dubbel mannenkwartet”: 
Ons Genoegen. 

Louis Rours was in de beging jaren twintig werkzaam als boerenknecht bij de familie 
Vos tegenover hun huis in de Feurthstraat. Diezelfde heer Vos regelde dat hij het 
slagersvak kon leren bij een slager (een familielid van Vos) in Vaals. Dat was hard 
werken door de week. In het weekend kon hij dan met de fiets op zaterdagavond van 
Vaals terug naar Susteren en op Zondagavond weer terug naar Vaals. Dat waren 
andere en kortere weekenden dan heden ten dagen. Maar… hij werd na enkele jaren 
praktijkopleiding een zelfstandige slager. En zo ontstond in 1926 de slagerij Rours 
in de Feurthstraat. In 1934 kreeg hij een baan bij de Nederlandse Spoorwegen. Dus… 
de slagerij doorgeven aan de volgende broer, Sjeng. Ja, zo ging dat in die tijd. 
Overigens zetten alle gezinsleden zich in voor de slagerij. Zie hiervoor de foto’s 
hieronder. Sjeng en Sef namen in eerste instantie de slagerij over van Louis. Daarbij 
gingen ze ook slachten bij inwoners en boeren op verzoek bij hun thuis. Trina en 
Betje gingen dan bij de mensen langs om de volgende levering van vlees te 
bespreken. 

Het Dubbel 
Mannenkwartet 

“Ons Genoegen” 
 
Bovenste rij staande: 
Sjeng Rours, Pierre 
Meuffels, Evert 
Masthof, Karel Peters 
(uit Buchten) en Louis 
Rours. 
 
Beneden zittend: 
Sef Pernot, Karel Rours, 
Van Hedel (opzichter 
NS) en Bèr Rours 
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Van links naar rechts: Karel Rours, Bèr Rours, Sef Pernot , Troutje van Cleef, 
Lisa Pernot (wijsvrouw), Mia Pernot-Peters, Thieu Peters en Michael Peters 

 
 
Trina Schreuders-Rours bezorgde in een korf voorop de fiets het 

“besproken” vlees in het dorp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ontspanning was er echter ook ondanks de ellende 
van de slechte economie. Deze foto is in 1939 
genomen tijdens een fietstocht in de Ardennen vlak 
voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog. 
Enkele van de mannen op deze foto werden bij 
thuiskomst verplicht gemobiliseerd in militaire 
dienst. 
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Programma 2017 

Donderdag 21 september: Thema-avond in Vastrada – 19:30 uur. Lezing over Karel 
de Grote door Doris Schillings.  

Donderdag 12 oktober: Busreis naar Aken, stad van Karel de Grote. 

Donderdag 26 oktober:  In de Harmoniezaal 19:30 uur Sjterre Sjtraole in 
samenwerking met Veldeke Echt. Proza, poezie en muziek van 
eigen bodem. 

Donderdag 16 november:  Recreatiezaal Vastrada. 19:30 uur. 

Alle programmaonderdelen onder voorbehoud. Extra ledenvergadering van 19:30-
20:15. Vanaf 2015 presentatie en uitreiking boek in de serie Zoa 
zagte ze in Zöstere, deil 4 van Evert en Piet Zits. 

 
 
 
De oplossinge van ‘t vraogesjpeelke.  

1=2   2=1+2   3=1   4=2   5=1   6=3   7=1   8=2   9=3 
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Weurdje van de redaksie 
Weer zitte midde in de Adventstied, de tied van bezinning zoagezag. Naodenke 
euver wat allemaol achter ós ligk en veuroet kieke euver wat ós te wachte sjtuit. 

Wat gewaes is, is gewaes, wurt waal éns gezag. Mer is det waal zoa? 

Ieërlik gezag klop det lètste neet gans, want weer gaon soms wiejer vanoet det wat 
weer gedaon höbbe. Allein mit dit versjil, det weer kieke of es weer get verangere, 
det ouch ein verbaetering is. 

Zo duit de redaksie zien bès óm neet allein zelf te blieve sjrieve, mer ouch podium 
te blieve beje an angere die ein biedrage wille levere aan d’n Heemklank. Det 
beteikent soms keuzes make of ein hieël groat verhaol in deile  publicere. Veur ós is 
det ouch een garantie det weer ein groate variatie kènne blieve beje. 

Dae sjrif, dae blif, wurt waal dèkser gerope. 
Det klop natuurlik, mer es al det gesjrevene neet wurt gelaeze, blifse nurges! 

Väöl laesplezeer! 
En natuurlik ouch eine Zalige Krismes en Gelökkig Nuujjaor! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archeologiedagen 2017 Echt-Susteren:  
ook interactief kinderprogramma 

(zie pag. 6-7)  

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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Van de vereniging 

EFFE VEURSJTÈLLE  
John van Bree, veurzitter 

Op 16 november bön ich door uch 
gekaoze es de nuje veurzitter van 
ózze vereniging. Ich bön blie mit 
uch vertroewe en ich haop det ich 
same mit de anger besjtuurslede 
noch väöl veur de Natuurvrienden 
kèn beteikene. 

Wie kènt ’t trouwes det emes oet 
Ech veurzitter wurt van ein Zösterse vereniging. Nou det is eigelik hieël sumpel. Ich 
woon in Ech mer ich bön in Zöstere opgegreujd. Ich ging dao nao de sjoal in ’t 
geboew van arsjitek Wielders aan de Marialaan. Gelökkig noe prachtig gerestaureerd 
en van boete en van bènne noch hieël good liekend op vreuger. Ich mót waal ieërlik 
zègke det ich det vreuger allemaol neet zoa gezeen höb. Ich woor wie verhèlsj óm 
zoa vlot meugelik boete te kómme. Bènne zitte vónj ich ’n straof. 

Ich höb ouch nog ein jaor bie de zusters op de bewaarsjoal gezaete en dao ‘ne groate 
haekel aan sjtilzitte, prikke en metjes vlechte gekrege. Gelökkig höb ich dao gein 
trauma aan euver gehauwte. 

Nao de leger sjoal ging ich nao Zitterd nao ’t Kleesj en daonao nao de Kweeksjoal 
in Remunj. Toen ich ’t diploma es “volledig bevoegd onderwijzer met 
godsdienstdiploma” behaold haw, höb ich 10 jaor in Vènlo aan versjillende sjoale 
veur speciaal óngerwies gewirk. Veur ein van die sjoale woor d’r mit half vaste altied 
eine fieësaovend in ‘t café van mien auwers en de oetreiking van ‘ne sjek veur de 
kènjer van de sjoal zoadet ze allemaol op ’t jaorlikse kamp ouch nog get extra’s 
kooste kriege. 

Op ‘t sjolkebal in Deetere lieërde ich Miet van Sjang van d’n Daom kènne en die 
höb ich neet mieë losgelaote. Naodet weer getrouwd wore, zeen weer in Baolder 
(Baarlo) gaon wone en dao zeen ouch ós twieë kènjer gebaore.  

In 1976 kreeg ich, nao ’t behaole van de neuëdige diploma’s, ’n nuuj baan in Zitterd 
es orthopedagoog bie ’t SPC aan de Daeke Tijssesjtraot. Mit väöl plezeer höb ich 
mien werk, vanoet versjillende functies gedaon tót ich in 2004 mit de vut koos. Pós 
2010 bön ich nog aktief gewaes in versjillende projekte van “passend ongerwies”, 
mer ich kreeg langsaam aan mieë tied en interesse veur anger zake. Ich moos dènke 
aan waat Pater Roozen dökser taege mich zag. Ich woor ziene vaste mèsdener en 
toen ich zag det ich óngerwiezer wól waere, zag d’r altied: “Zorg vooral dat je ook 
bovenwijzer wordt”. Toen sjnapde ich dao geine poes van, mer es te get auwer wurs 
den geit waal ein leechske branje. 

Ich höb vreuger toen ich nog vriejde väöl mit mien zjwaoger Sef Schulpen door de 
natuur gelaope. Sef woor ‘ne leefhöbber en dae wis mieë es mich van plante en 

VAN DE VERENIGING 
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veugel. Ónger ’t wanjele, en zeker d’r nao es weer ós eine ginge drènke, losde weer 
hieël väöl waereldprobleme op. Zoa es de oorlog in Vietnam en de invasie van de 
Russe in Praag 1968. Weer höbbe ós, toen ich in Baolder woonde, get oet ’t oug 
verlaore, mer de leefde veur natuur, taal en volkscultuur is gebleve. 
Ich höb ’t veurig jaor ‘t diploma sjtadsgids veur de gemeinte Ech-Zöstere gehaold 
en loup geregeld mit groepe door ós prachtig Zöstere. Taege de luuj kal ich altied 
plat omdet ich plat kalle belangriek vènj.Thoes höb ich nog ’n getuugsjrif laeze en 
sjrieve in ’t plat. Mien meistersjtök vèntj g’r in deze “Heemklank”. 

Leef luuj, ich zal mien bès doon om d’r mit uch same get goods van te make.  

AWWE KAL 
John van Bree 

’t Zal waal aan miene laeftied ligke, mer ich bön de lètste tied nogal tuk op aw 
oetdrökkinge. Zoa van die weurd die se bekans neet mieë heuërs in ’t geweuëne 
dialek.  
Ich höb ouch gemerk det de jóng luuj sommige weurd gaaroets neet mieë kènne.  
En es ich truuk dènk aan mien eige jeug den mót ich ieërlik zègke det ’t mich toen 
ouch niks kós ritsbómmele.  
Mer noe is det toch anges. Ich beheuëer noe tót de aw luuj en ich vènj ’t behawt van 
de eige taal hieël erg belangriek.  
Dus mien meistersjtök geit euver aw weurd, aw oetdrökkinge en verhäölkes, bie-ein 
geraap mit ein sjeif oug nao nog awwer luuj en hie en dao ’t beukske ‘Zösterse Kal’. 

Wèt geer trouwes waat  ‘n “häörepaerd” is? Ich vónj det vreuger ‘n prachtig woord 
zónger det ich mich oait höb aafgevraog waat det woord noe eigelik beteikent. Mien 
verklaoring is es volg: 
Vreuger hawwe erm boere gein paerd. Mer esse mooste ploge, den hawwe ze 
trèkkrach neuëdig. Noe kooste ze natuurlik ‘ne sterke knech of de eige vrouw veur 
de ploog sjpanne, mer det deje ze toch mer lever neet. Waat zoeë de luuj of de 
pesjtoar dao waal neet van zègke.  
De meiste boere hejje waal ein of twieë kuuj. En es de boer de koe veur de ploog leet 
loupe, waor de koe opèns ‘n paerd en in dit geval ‘n paerd mit häöres: ‘n häörepaerd. 
‘Ne knech, dae toch nog veur de ploog leep, numde ze ouch ‘n häörepaerd mer den 
in de beteikenis van sjtómmerik of klótskóp. 
Of ’t verhaol van ’t häörepaerd ech waor is, det weit ich neet zeker. Op miene laeftied 
höb ich zoaväöl gelaeze, geloesterd en gefanteseerd det ich ’t neet mieë allemaol 
oetrein kèn hawte. In eder geval ’t kan kloppe. 

’t Volgende verhaol is veur ‘n deil waal historisch.  
Hie vlakbie sjtuit de aw kirk, jao die kirk mit de twieë tores. Det waor vreuger ’n 
abdijkirk mit prachtige geboewe d’r omhaer. Mer noe ligk ze gans allein aan ’t 
kirkplein, alles is aafgebroake of vanzelf ingesjtort.  
De geboewe besjtónge oet ’n kloaster en ’t sjtuf. Det sjtuf woor veur de rieke adelike 
vrouwluuj. Die mooste väöl baeje, mer die lete zich ouch hieël good verzörge. 
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In de Franse tied is alles vernaolieësig en oeteindelik is ’t lètste geboew van ‘t sjtuf 
in 1962 aafgebraoke.  
Esse noe langs ’t kirkhaof löps veurbie de aw pastorie oet de 18e ieëw, kumse bie de 
brögk euver de Roaj Baek. Aan de angere kantj van de baek, veur dich aan de 
rechterkantj, ligk ’n wei.  
Det waor hieël vreuger de “durenweide”, de wei wo de sjtier van de abdis sjtóng. De 
boere van Zöstere kooste dao de koe laote dèkke door de sjtier van de abdis. De 
sjtiereknech heel toezich of ’t ouch waal good gebeurde, en de betaling waor veur de 
abdis.  
Gaot mer ‘ns zelf kieke, de wei is d’r nog mer de sjtier is al lang doad en opgegaete. 

Thoes höb ich ‘ne hóndj, ‘ne Engelse Cocker, ‘ne sjlumme hóndj. Dae versjtuit 
zoawaal Èngels es ouch Zösters Plat. Mer eigelik is ’t ouch ‘ne dómme hóndj. Dae 
kwispelt altied, ouch es ich ‘m oetsjelj. 
Zoa zèg ich soms “kóm hie mórmel” en den kump d’r blie aangerend. Of es ich thoes 
kóm, zèg ich “aah kräötsj” en den kwispelt hae hieël hel.  
Mien vrouw zaet den waal èns taege mich: “Wèts dich waal waat det beteikent?” En 
verrek wie altied, haet zie geliek. Kräötsj is eigelik ouch kröppel en zoa wilse toch 
neet geneump waere. Mer miene hóndj maak det gein fluit oet. 

Sommige weurd en oetdrökkinge waere neet mieë gebroek ómdet weer ze 
onfatsuunlik vènje.  
Zoa höbse (vrouw)luuj die zich de vót laote naodrage, mer die numme w’r noe 
geweuën “verwènde prie”.  
Dao mósse d’r trouwes neet te väöl van höbbe, want den höbse nog geine nagel mieë 
om aan dien vot te kratse. 

Mien kleinkènjer wone in Den Haag en esse op bezeuk kómme, wille ze natuurlik 
ouch aete. Den lègk ich ‘t Zösters laesplenkske op taofel en den oefene weer ein paar 
weurd, zoa es kloaster en begien. Ze waere zoa 3- talig opgevoed en det kènt noajt 
kwaod. 

ARCHEOLOGIEDAGEN 2017: ARCHEOLOGIE SAAI? ABSOLUUT NIET!  
Cor Voorter 

De vraag of archeologie saai zou zijn zou ik tot voor kort niet kort en bondig hebben 
durven te beantwoorden. Nu durf ik duidelijk uit te spreken dat archeologie absoluut 
niet saai is! 

Van 14 t/m 22 oktober jl. stond de gemeente Echt-Susteren in het teken van de 
Archeologiedagen 2017. Een werkgroep had verdeeld over twee weekenden het 
thema ‘Echt in de Middeleeuwen’ vorm en inhoud gegeven. Het programma kende 
een interactieve opzet;, rondleidingen, een interactief kinderprogramma en een uniek 
tentoonstelling over het leven van alledag in de Middeleeuwen.  

In 2011 zijn bij opgravingen in het centrum van Echt restanten van grachten aan 
getroffen. Deze grachten waren veelal gevuld met ‘middeleeuws” puin. Hierbij werd 
interessant en lokaal, dus mogelijk Echts, geproduceerd aardewerk aangetroffen.   
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Aan de hand van deze vondsten (aangevuld met gave exemplaren) kan worden 
afgeleid hoe het dagelijks leven in Echt eruit moet hebben gezien. Een beeld van een 
doorsnee huishouden werd tijdens de Archeologiedagen 2017 op zaterdag 21 en 
zondag 22 oktober jl., geschetst vorm van een kleine event-achtige tentoonstelling  
met als thema “Aan tafel in de Middeleeuwen’. Gebruiksvoorwerpen, eet- en 
bewaargewoonten en etiquette uit die tijd werden belicht. Ook een kleine proeverij 
met streekproducten maakt hiervan deel uit! Na deze smaakmakers konden 
bezoekers thuis zelf aan de slag met een middeleeuws recept. Ook konden bezoekers 
op deze zondag eigen ‘vondsten’ uit de bodem laten beoordelen door diverse 
deskundigen tijdens de activiteit “Tussen scherf en schat”.  
Zaterdag 14 oktober jl. stond in het teken van het interactief kinderprogramma met 
als thema “Op ontdekkingstocht in de bodem”. Kinderen, maar ook aanwezige 
volwassenen, konden kennis maken met het boeiend werk van een archeoloog. In 
een veld bij ‘Bocage’ (grafsite!) konden met namen de kinderen zelf aan de slag in 
een proefsleuf. Met metaaldetectoren en andere hulpmiddelen konden ze de bodem 
onderzoeken en uiteraard werd er voldoende materiaal gevonden om kinderen 
enthousiast naar huis te laten gaan. Naast hun vondst was er ook nog een heus 
Diploma en attentie voor deze archeologen in de dop.  
Een van de redenen dat dit artikel is openomen in deze Heemklank heeft te maken 
met het feit dat er vanuit organisaties vaker een beroep wordt gedaan op onze 
vereniging om onze kennis en expertise in te zetten bij diverse activiteiten. Vaak 
gebeurt dit ook in samenwerking met andere verenigingen binnen en buiten de 
gemeente Echt-Susteren. Achteraf krijgen we dan wel eens de opmerking dat onze 
leden niet wisten dat wij actief bij betrokken waren bij dergelijke activiteiten.  
Het zou zonde zijn om alle kennis alleen binnen onze eigen vereniging uit te dragen, 
vandaar dat het bestuur vaker instemt door ondersteuning te geven aan deze 
projecten. In de toekomst zullen wij waar mogelijk vooraf informeren! 

VERENIGING VAN NATUURVRIENDEN WIL GRAAG BIDPRENTJES LENEN. 
De Vereniging van Natuurvrienden Susteren heeft zijn website uitgebreid met een 
tabblad Bidprentjes. Van veel mensen die in Susteren of Dieteren geboren of 
gestorven zijn, of een andere relatie ermee hebben, kan men hier de bidprentjes 
vinden. Ook mensen die stamboomonderzoek doen, vinden hier vaak waardevolle 
informatie. Zie http://www.natuurvriendensusteren.nl/bidprentjes. 
Er zijn inmiddels al meer dan drieduizend bidprentjes ingescand. Vele hiervan 
hebben we mogen lenen om een digitale kopie te maken. Wij willen de verzameling 
nog steeds uitbreiden en hebben hierbij uw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar 
mensen met een eigen verzameling – ook al is die maar enkele tientallen prentjes 
groot -  en die deze voor een korte tijd aan ons willen uitlenen. Wij maken dan 
een scan, een digitale kopie. 
Wilt u ons helpen? Neem dan contact op met het secretariaat of de werkgroepleden 
Har Princen (tel. 046-4492807) of Hans van Engeland (tel. 0620151158).  

http://www.natuurvriendensusteren.nl/
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INLEIDING BOOK EVERT EN PIET1 
Annie Schreuders-Derks 

Welkom op dit Zösters “boekenbal”, weer höbbe hie de elite bieein. Hie wurt ein 
nuuj book gepresenteerd. Mit verhaole en gedichte opgeteikend door Piet en Evert 
Zits. Wae kènt ze neet? Bie bekans alle culturele evenemente in Zöstere van mieë es 
ein hawve ieëuw op allerlei terrein is hunne naam gevalle. Oet volle bors zènge weer 
vanaaf 1957 mit de handj op ’t hart ‘t Zösters Volkslied: “De pap van ós woor 
Zwentibold”.  
Get waat ouch oet dae tied is, zeker zoa Zösters es de Pap van ós en weer hieël actueel 
zal, begeleid door Ad Gijzels, Jules Peters veur ós zènge. Jules is geine ras 
Zösterenieër, hae kump oet Buchte, mer woont al versjeije jaore in de Maere.  
Zónger mankatie sjtuit Zöstere centraal in: “Wo Holland op zien allersjmaals is.” 

Wo Hollandj op zien allersjmaals is 
Dao tösje Belsj en Pruusjes in 

Det is mer ein van de hoagsjtendjes oet ’t “Zitse-oeuvre”. En den noe ein gans book 
mit, wie Evert zelf zou zègke:   “Van dit, van det, van alles get”. 

Eigelik is ein book mer ein sjtaepelke papier mit eine kaf. Ein hervelke opgeteikende 
verhaole, gedichte en leedjes. Mer ein verhaol sjrieve is neet zoa mer get letterkes 
op papier zètte. De kuns is óm sjoan zinne te touvere en de luuj mitkriege in dien 
fantasie. Geschiedsjrieving wurt hiedoor mieë es notities make van get waat gebeurd 
is. Dao mótte verhaole waere óntdèk. Fienzinnige tekste die eine miensj zoa kónne 
rake det men dao gereurd van wurt, dreuvig, of zelfs giftig, kwaod op ónrech.  
Aangriepend zeen daoveur de opgeteikende verhaole oet de oorlog, eine dreuvige, 
en went weer dao noe op trök kieke, eine ónwurkelike tied. Ein groat deil van de 
verhaole oet dit book gaon euver dae tied. 
’t Verhaol van Settela is dudelik ein verhaol waat dich de ganse daag neet mieë 
loslieët. ’t Beeld van det zigeunermaedje in de deur van dae wagon, klaor veur 
deportatie, is de ganse weld róndjgegange. Mer toch haet zich det hie bie ós 
aafgesjpeeld. ’t Ganse verhaol van die familie is nao lang óngerzeuk oetgepluus en 
noe in dees bloomlaezing trök te vènje. Det maedjesköpke is door Evert geboetseerd 
en aafgebeeld in ’t sjitterende book: “Boetseerwerk van Evert Zits.” Gefotografeerd 
door Ton Vranken.   
Väöl belaevenisse en herinneringe van Zösterse luuj in de evacuatietied zeen 
vasgelag in “Susteren schrijft geschiedenis.” oetgegaeve in 1984.  
Zöstere haw ’t zjwaor. ’t Loog letterlik plat. Nao de bevrijding goof ‘t gein hoes, mer 
ouch geine miensj in Zöstere dae heil door dae dramatische tied gekómme woor. Det 
wurt verwoord in ’t gedich van Piet det neet lang geleje, in 2015 op ein monumentje 
in de kaer van awd Zöstere geplaats is. 
 

                                                      
11 Inleiding uitgesproken door Annie Schreuders-Derks tijdens de presentatie van het eerste 
exemplaar. De teksten van de liederen zijn ingekort. Deze zijn terug te vinden in het boek 
“Uit het werk van Piet en Evert Zits”.  
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Vrijheid  
Wij hadden de vrijheid geroken;  
Wij hadden de tanks al gezien;  

Ein deil van die oorlogsherinneringe vónje weer trök in ’t toneelsjtök “Ein moder”. 
Ein kaelkniepend verhaol euver belaevenisse van ein doorsjnee Zösters gezin in eine 
waanzinstied. Mer in den tórvel van ozel en ieëlenj koom toch ederskieër de haop op 
ein anger laeve nao veure:  
“Über allen Gipfeln ist Ruh, In allen Wipfeln Spürest du. Kaum einen Hauch; Die 
Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde. Ruhest du auch ...” 
Nog ummer veul ich mich verieërd det ich de rol van die Zösterse moder höb moge 
sjpele.  
In 1976 sjreef Piet op de wies van “Home sweet home” ein richtig heimwieëleedje, 
van heimwieë nao eine vredige vergange tied. Mer ’t geuf ouch aan det eine miensj 
zoa flexibel is wie eine litsj en zich toch ummer weer probeert op te trèkke. D’n 
teks van det leedje is aangebrach op ein plaquette, geplaats op eine awwe sjtein bie 
de kirk. 

De aw kirk  
Weer heuërde es kènjer  
‘t ieëwen-awd verhaol.  

De kirk… centraal punt in Zöstere. Wo ’t legendarische keuningsgraaf in de crypte 
ós allemaol fascineerde en wo men es kèndj sjoeverend aan veurbie ging. Veur Evert 
later zien mysterieuze “mooiste plekje.” 
Gans vergaete woor ich det men vreuger went ’t sjtil woor in de kirk, ’t tikke van de 
toreklok koos heuëre. Jeders kieër es ein minuut óm woor, heuërde men eine zachte 
bónk. Noe, gans verrasj weit ich ’t weer, door ’t gedich: “Amelberga Kerk”.   

Mijn blik kon nooit het diep geheim doorgronden 
dat deze schemerende kerk omsloot. 

De romantiek is natuurlik neet te misse. De naam romantiek is óntlieënd aan de 
middelieëuwse romances. Verhaole wo in luuj druime naojage. Zelfs ónverklaorbare 
zakes sjpele dökker ein groate rol. Det haet niks te make mit waat men allewiele 
sentimenteel neump. In de romantiek wurt ‘t höbbe van eine druim gans 
vanzelfsjpraekend. ’t Reup geveules op. Romantiek kènt sjilderechtig zeen, zónnig 
werm of zelfs sjoeverechtig duuster. Het combineert fantasie en wurkelikheid. 
Herinnerend aan vreuger tieje. 
 ‘t Geuf tekste, die dich in eine sjlaag weik make tot ónger de naegel. Ein gans klein 
sumpel sjtökske oet ’t eouvre van de twieë Zitse euver ein leedje op de maon. Ich 
citeer: “Wie de maon nog neet óntdèk woor en op zomige zomeraovende in ein 
pluusje lóch hóng, ’t woor ein geleef waeze veur luuj mit eine romantise insjlaag …” 
Weer weite allemaol det dao al ieëuwig ein menke laef, mer maedjes…..?  
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Fantezieke 
De mam vertèlde vreuger ummer. 
Det oppe maon 'n menke laef. 
Loesterleedjes, ballades, ’t gezónge verhaol, mit romantiek van de bäövelste plank. 
Wienieë heuërs doe die nog? Wae sjrif ze nog?  
Leefdevolle poëzie mer ouch de wieëmood van ’t verlees, klink door in: “De 
Lómmelekael” en “De Sjógkel.” Laevesechte veurvel oet vergange jaore. Men zou 
bekans trök wille gaon in de tied. 

De sjógkel 
Ich zoog dich op kirmeszóndig 
In de sjógkel naeve mich 

Mer tekste en verhaole kónne dich ouch dökker op ein anger meneer reure, ze make 
dich blie. 
Waat eine sjpas höbbe weer belaef mit de wagesjpele. Dao zeen talente óntdèk wo 
weer neet van wóste det ze besjtónge. Dao wórte foute gemaak die men van wieds 
zoog aankómme. Dao wórt gesjólje, gebäök en pien geleje, mer wie oetzichloas alles 
ouch dökker woor, op ’t ènj koom alles weer good.  
’t Neet perfecte woor ummer sjónder es de wurkelikheid. Zelfs de doad woor sjónder 
en oetneuëdigender wie in ’t geweuëne laeve. Want wae krig ’t vaerdig óm eine 
groep versjtenjige volwasse luuj mit ein doadskis op d’n imperial van de auto door 
Limburg te laote trèkke? Ieër ’t sjpeel ein ènj haw, hawwe weer allemaol in die kis 
gelaege mer geine mit taegezin. Mit de tekste van Piet en ónger de 
hemelbestormende regie van Evert lete weer ós gaon.  
Óm belaje thema’s zoa euver te brènge det ’t humor wurt, det is sjrieverskuns. Humor 
in verhaole haet niks te make mit ’t vertèlle van moppe. Sjoan de meiste luuj dao’t 
ieëste aan zólle dènke went ’t óm humor geit. Meistes geit ’t in dit geval euver dènger 
wo ederein euver mit kan kalle. Gans herkènbaar veur ederein. Zoa gaw wie ein 
humoristisch verhaol graof wurt, zak ’t wie eine pudding inein. Bekans kènjerlik 
belaje, mer toch hieël humoristisch is beveurbeeld ’t verhaol van ’t sóndis pekske. 
Sjpassige humor klink ouch door in “Spotjes op dieren”, ein gedichtebundelke det 
Piet sjreef in ’t lètste jaor van zien laeve.  
In die lien sjtuit ouch ’t vertederende Lieëlik jungske. 

Wie 't jungske in zien weegske loog   
Veer póndj en vieftig gram 

Kènjertied, sjoane tied. Nog ech geluive aan reuze en awvelmenkes, aan elfjes en 
wónjere. Geer geluif natuurlik noe nog allemaol aan Sinterklaos, zeker in deze tied 
van ’t jaor. Mer neet väöl luuj weite mieë waat dae veur wónjere haet gedaon. 
Sinterklao wurt hieël döks aafgebeeld mit drie kiendjes in ein koep. Det is ein 
volksverhaol óntsjtange in Noord- Frankriek. Piet haet det verhaol vertaald in ’t 
Zösters: 
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Sinterklaos en de drie kiendjes 
Drie kiendjes wie ‘t verhaol vermeldj 
Die zeumerde op ein kaoreveldj... 
Geine haet oajt vermeldj of dae sjlechter op de plaats doad is neergevalle of det hae 
sjpiet haet gekrege en door Sinterklaos wórt vergaeve. In det geval kan hae blie zeen 
want den kan hae tot in lengte van daag ouch ziene sjoon zètte.     
Natuurlik is ’t neet meugelik hie ’t ganse book de revue te laote passere. Geer mót ’t 
wiejer zelf mer laeze.  
’t Woor mien bedoeling hie ein huldiging van te make. En mit rech zègk ich: ’t Geuf 
väöl sjrievers en dichters die ich bewónjer, mer Evert en Piet sjprènge d’r oet. 
Sumpelweg ómdet ze van ós zeen. Van ’t Zölderraemke en Thuurke tot ’t Belaofde 
Landj höb ich door hun ouch de kans gekrege óm väöl sjoan dènger mit te make. 
Weer kónne blie zeen det dees men toevallig in Zöstere terech zeen gekómme. Zie 
brachte ós eine verbènjende factor. Want wie gezag, de euverdrach van verhaole is 
ein kuns womit men tradities, gebroeke, norme en waarde op ein volgende generatie 
euverdreug. Men kènt dao good en kwaod mit maete.  
Ein volk zónger verhaole haet niks “te vertèlle”.  
Leve sjrievers, weer danke uch det geer ós in eur fantasie hób mitgenómme. Veur 
Zöstere zólt geer noajt in ’t vergaetbook terech kómme. Weer blieve eur verhaole 
vertèlle en eur leedjes zènge tot in alle ieëuwigheid. 
Es oetsjmieter eine sjpreuk dae Evert neet lang geleje in ein telefoongesjprek 
lanceerde: 

“Weer zeen allemaol èngele mit mer eine vleugel 
Mer es weer ós óngerein vashawte kónne weer vlege” 

 
 
  



12 
 

Kersmis kort nao de aorlog 
Jean Dewaide 

Wie auwer me wurt, wie mieë me de neiging haet óm zich te buige euver zien jeug.  
De sjatkis van oos herinneringe die nog ummer groater en voller wurt.  

Kort nao de aorlog waor ’t eigelik nog eine ermeuëtige tied. Alles bleef nog lang “op 
de bón”. De luuj bleve ’t zoa väöl meugelik doon mit datgene wat ze nog hawwe. In 
’t dörp zoog me nog lang de aope plaatse en puin, wo hoezer hauwe gesjtange, die 
weg gebombardeerd waore.  Sjtille getuge herinnerde aan ’t aorlogsgeweld dat 
Gelaen haw getróffe. Es kèndj bleef me dao neet zoa lang bie sjtilsjtaon, want de tied 
geit door.  
Nao Sinterklaos ging langsaam ’t kersgeveul al laeve. ’t Wèntjerwaer mit sjnieë en 
ies wirkde dao aan mit. Dat goof aanleiding óm klómpe en versjlete wèntjerjeskes te 
drage, die al gauw te klein waore gewore.  

Kersmis in ós kènjerjaore…….   
V’r dènke trök aan de meister op de sjoal dae kersverhaole veurloos. Veurdat de 
rapporte woorte oetgedeild en de kersvakansie begoosj, ging v’r mit de ganse klas 
ieësj nog biechte. Dat dege v’r ouch ummer sjdónderdigs, veur edere ieësjte vriedig 
van de maondj. Mer veur Kersmis ging v’r toch al wéér biechte, want v’r moosjte 
braaf blieve…. 

Later wie v’r van de sjoal aaf waore, ging v’r neet mieë biechte in de kirk van Auwd 
Gelaen, mer v’r ginge get mieë “vraem” in de kirk bie de patesj, die ós neet zoa good 
kènde. V’r waore toen al ein paar jäörkes auwer en v’r hauwe ouch al èns get mieë 
óndeugende dènger gedaon, dus get mieë te biechte. Zoa kaom dat good oet dat v’r 
daoveur ouch de patesjkirk hauwe. Dao waor ’t ummer drök mit biechte, veural veur 
Allerheilige en zeker veur Kersmis. Dao ging v’r  ’t  “klieëzaod  verkoupe” of “de 
sjtal oetmèste”, wie v’r ’t biechte toen neumde. Lang rieje veur edere biechsjtool, 
wo ein sjtök of ach patesj werk aan hauwe. V’r hauwe dao dan ouch allerhande keus:  
* Bie dae, dao wo ’t hieël vlot ging, en wo hieël get luuj in eine mum van tied woorte 

aafgewirk;  
* Bie dae, dao woos te wis, das te get langer op die duuster plaats moosj blieve, esse 

get mieë aan de tandj woors geveuld. Es eine get langer es normaal in de biechsjtool 
bleef, dan waorste benuujd wae zich daonao  mit eine roaje kop en väöl penetentie, 
oet de veut maakde; 

* Én bie dae, dao wo ’t ‘t drökste waor: bie pater Canisius, dae bie de meiste luuj in 
hoag aanzeen sjtóng, ómdat hae neet mieë zoa good heuërde en heuërapparate nog 
neet van daen tied waore….. 

Zenuwechtig prakkezeerde me dan, es me in de riej sjtóng te wachte, wie me die 
óndeugende dénger ’t beste koosj zègke, zónger dat me d’r väöl euver hoofde te 
kalle. Me waor dan hieël bliej, es me gauw aan de “oefening van berouw”  toe waor 
en mit ein krutske en ein zuver zieël nao boete kaom óm aan de penetentie te 
beginne….. 

DIALEK 
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Mer ich bèn aafgedwaald en ich gaon noe weer ein paar jaor trök nao miene lieëgere 
sjoaltied in Auwd Gelaen, wo ich op de lètste klas waor en wie v’r veur de Kersmis 
ginge biechte. Ouch dao waore versjillende meugelikhede: bie pesjtoar of bie de 
twieë kepläöns. De meister verdeilde ’t get, zoa dat ze alle drie get te doon hauwe. 
De meiste ginge neet gaer biej pesjtoar, dat waor eine sjtrenge en dao hauw me 
sjtrank veur. Ouch toen pluusde v’r zenewechtig nao wat v’r, saer die paar waeke, 
nog hauwe oetgevraete: “Eerwaarde vader, mijn laatste biecht is geleden, drie 
weken”. En me vónj ’t bekans sjpietig dat me pesjtoar niks angesj koosj veursjotele 
es: “omgekeke in de kerk”, “driemaal ruzie gemaak met broertjes en zusjes”,  “van 
de suikerpot gesnoep” en al eens “nóndedju” gezag. En dan zag me ouch nóg mer 
èns “ik heb gelogen”…..  En mit ein krutske van pesjtoar en drie weesgegroetjes 
hauw me toen zien zieëlke gepóts en waor me gans opgeluch es me boete kaom. Mit 
dat frisjgewesje zieëlke en ein kersrapport dat baove aan begoosj mit ein neuge veur 
katechismus en kerkbezoek, koosj me klook en mónter aan de kersvakantie beginne. 
V’r maogde thoes mithelpe óm de kersboum op te zètte en v’r zeukde nao get mos 
en wèntjergreun veur bie de kerssjtal, zoadat ’t kerstafereel zoa éch meugelik koosj 
lieke. Mit ’n road pepierke, ’n lempke, get sjtökskes hout en ’n batterieke maakde 
v’r ouch nog ein kampvuurke, zoadat de herders in ’t veldj zich get koosjte 
werme….. Dao waor toen nog gein elektrische verlichting in de kersboum wie noe. 
Nei, v’r hauwe echte kaerskes, die dan gans kaersrech moosjte sjtaon en die mer ‘ns 
aaf en toe en effekes aan maogde. De aovend veur kersmis woort al ‘ns ein kersleedje 
gezónge bie ’t sjtelke in de iezig kauw, gooj kamer. Alle beeldjes sjtónge al d’r in, 
allein de drie keuninge en ’t kiendje, die faelde nog. ’t Kiendje kaom pas op kersdaag 
en de drie keuninge mit Driekeuninge, op 6 jannewarie. De beeldjes hauwe in de 
loup van de jaore get gipswundjes opgeloupe aan köpkes en hendjes. Dao waor eine 
herder bie, dae dich ummer sjeif bleef aankieke, ómdat zien köpke, fóddelig mit 
kaersevèt waor aangeplek. Sjäöpkes die eigelik get groat waore in daen tröp, trokke 
zich van ’t gans tafereel niks aan en vrote vredig door in  ’t mos. D’n os en d’n aezel 
hinge sjaopechtig euver ’t kiendje haer.  ’t Kiendje keek dich vanoet ’t kribke al mit 
eine blieje blik aan, es of ’t pas de kemunie hauw gedaon.  
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De mam dèkde ’s aoves de taofel al, veur ’t aete nao de nachmès. Aan jeder sjilderie 
kaom ein tekske dennegreun of huls en op de sjpegel in de woonkamer woort mit ein 
kaers, in seerlike lètters, “Zalig Kersmis” gesjreve.  In de woonkamer brende flink 
de kachel en de sjuufdeure nao de gooj kamer ginge pas op kersmörge aope. Op ’t 
fornuus in de keuke sjtóng, naeve de ieëwig zéngende fluitkaetel, eine groate kaetel 
mit sop te trèkke. Sop van ein groate hoon, die de opa (dae bie ós inwoonde) sjtaags 
van te veure ’n köpke kleiner hauw gemaak. En natuurlijk rook ’t in ’t gans hoes al 
nao de knien, dae al gereid waor.  Eine van de twieë vlaamse reuzen, dae d’n opa 
hauw vetgemas en dae dus de kersmis neet mieë gehaold hauw. D’n angere zou ouch 
’t nuujt jaor neet mieë haole…..althans zoa waor ’t geplend. De mam hauw  ein paar 
fijn kerskrens gebakke, wo ’t water dich van oet de móndj leep. Op kersaovend 
moosjte v’r vreug nao bèd, want v’r moosjte óm 4 oer op veur de nachmès, die óm 
5 oer waor. Nao ’t aovendgebed gauw ónger de dèkkes! De sjlaopkamer waor 
sjteinkauwd, dikke iesblome sjtónge oppe vinster! Midde in de nach woorte v’r 
opgerope. Ozeletig kaom v’r d’n trap aaf óm ós ónger,  in de toch nog get werm 
keuke, aan te doon. Dao laoge de zóndese  kleier gereid. Zónger aete of drènke ginge 
v’r nao de kirk, want v’r moosjte neuchter blieve veur de kemunie.  
De klokke beierde fieëstelik door de duuster nach. Boete gierde eine kauwe 
oastewèndj óm ’t hoes bie en ’t vroor dat ’t kraakde. Ouch de mam ging mit nao de 
nachmès. Ze hauw veur de ieësjte kieër häöre, biej de modís vermaakde viltje 
bordeau-roaje hood opgedaon. Al de aorlogsjaore waor ’t eine flaphood gewaes en 
ze wol èns get angesj. De modís hauw ‘m verangerd in ‘ne saort klómp (mit ein 
groate seersjpang drop) dae réch, sjus wie de mijter van Sinterklaos, op häöre kop 
sjtóng. Ze waor d’r werkelik greuëtsj op. Wie v’r achteróm oet ginge, bloos de helle 
wèndj häör d’n hood van de kop aaf! Weg! Ocherm! Waat eine ramp! Allemaol 
zeuke in d’n duuster en op de mèshoup vónje v’r ‘m. Ómdat alles zoa sjtief bevraore 
waor, veel ’t mit. En noe, nao de nachmès. Mit twieë henj aan d’n hood, de sjtraot 
aaf. V’r vónje ’t toch waal sjpietig dat ’t neet gesjnieëd hauw. De kirk waor al ein 
hauf oer van te veure vol. V’r moosjte op tied gaon, want dao waore väöl gepechde 
plaatse en ouch de “vief-cent-sjteulkes” waore al gauw bezat. Wae get laat kaom, 
moosj sjtaon.  
De nachmès waor ein “Drie-Hieëre-Mès”, die toen nog door de preester, mit de rögk 
op de luuj aan, woort gedaon. Väöl koarjónge (ich waor ouch daobie) en väöl 
wierouk oet twieë wieroukvate….! ’t Waor sjoan es te dao mit maogdes zjweije, mer 
me moosj oppasse dat ze neet taegenein klatsjde. Dat goof eine sjlaag mit väöl 
vuurwerk en nao aafloup eine watsj óm dien oare van pesjtoar. ’t Waor ein sjtömmige 
mieërsjtömmige mès, eine lange praek van pesjtoar, eine opluip nao de kemuniebank 
en op ’t ènj de prachtige Transeamus. De aope collectesjaol woort bie dié 
gelaegenheid good bedach mit roaj breefkes van eine gölje en ouch soms mit blauwe 
van twieëfieftig en daonao de gebroekelike cent in de buul. Nao de plechtige 
nachmès kaome nog twieë sjtil mèsse mit kersleedjes. Op kersdaag moosj edere 
preester drie mèsse doon, sjus wie mit Allerzieële. Nao zoa ’n dikke twieë-en-ein-
hauf-oer, sjtóng me weer boete in de vreug mörgekauw.  
Wie v’r aan de taofel zote en veurdat de koffie woort gedrónke, woorte al weer ein 
hieël repertoire kersleedjes gezónge. De kaerskes dröppelde gevieërlik euver de böl 
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in de boum. En sjus wie eder jaor, waor wéér emes dae ein tas euver ’t sjoan 
taofellake en de kersluiper ómsjtoot. Sjmiddes óm drie oer waore v’r wéér in de kirk 
veur de vesper, die v’r neet maogde euversjlaon. Zoa hauw v’r op ieësjte kersdaag 
al ‘n oer of veer, vief in de kirk doorgebrach. De èngel bie ’t kribke in de kirk heel 
neet op mit knikke, veur alle luuj die eine cent bie ’m in ’t pötje duujde. Hae deeg ‘t 
mit èngelegedöld . 
Veurdat ’t aovendaete begoosj, moosj v’r oppasse dat v’r neet al aan ’t knikkebolle 
waore, want v’r waore al van 4 oer op. Óngertösje dat de mam ’t aovendaete 
opdeende, maakde de pap de kaerskes aan. Die sjtónge op de sjoan gedèkte taofel in 
witte gips-flaeterkes mit ein dennetekske. V’r zónge weer alle kersleedjes die v’r 
kènde en loesterde nao de versjes en leedjes die de kènjer op de bewaarsjoal hauwe 
gelieërd. Daonao kaom de apotheose, wo v’r eder jaor opnuuj op wachde: es de pap 
’t Franse kersleed “Noël” zóng: “Minuit Chrétien”……..v’r waore d’r allemaol sjtil 
van….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kersmis waor toen zoa ein hoag fieës in ’t rieke roomse laeve en……   dao waor get 
mieë vrede en bliedsjap in de harte en hoezer van de luuj. En al kómme soms luuj op 
daen daag veur de sfeer in de kirk en al gaon ze get mieë oet aete, toch blif ’t ein 
good gebroek, óm ós op ’t sjoanste fieës van ‘t jaor te wunsje:  “EINE ZALIGE 
KERSMIS!”  
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Kers-Sjang!2 
Eric van Hooy (Roosters dialek) 

Laote weer hem mer Sjang neume, dae kwaojóng oet ’n dörp, hoag in ’t noorde van 
Nuuj-Zieëlandj. 
’t Fieës van Kersmès stóng väör de däör en op sjoal zoe, volges de traditie, door alle 
kènjer same ’t spel van Kersmès opgeveurd gaon waere väör ’t ganse dörp. 
Oze Sjang zoe dus ouch mit moge doon. En dao zoot ‘m ’t probleem, vónje de 
óngerwiezers en óngerwiezeresse, want Sjang woor noe neet de allerslumste, zègk 
mer gerös: “De stómste van alle kènjer!” 
Mer es ’t op kattekwaod aankoom, woor hae de bèste, de nummer ein van de ganse 
sjoal. Waat móste mit hem beginne? Waat väör ’n rol moos hae kriege? 
Eigelik woor d’r väör alle kènjer waal ’n plaetske: de ein moogde Maria zeen en eine 
angere Sint Jozef en ouch eine väör de rol van de èngel Gabriël woor gaw gevónje! 
Mèr det woor niks väör Sjang, vónje ze op sjoal. 
Zoewe ze hem herder make? Det woor vraoge óm probleme. Bènne de kortste kieëre 
zoe hae mit de ein of angere väölgeplaogde collega-sjieëper äöver de gróndj rolle en 
det heuërt noe einmaol neet bie ’t fieës van de VREDE! 
Bie de èngele zoe ’t ouch waal op ’n fiasco oetdrèje: Sjang in ein wit kleid mit 
vläögels! Dao móste geweuën neet aan dènke: Gein èngelehaor zoe veilig zeen mit 
Sjang in de buurt. 
Eine van de käöninge den? Zoe det niks väör hem zeen? 
Ouch det woor te väöl gevraog, want dae käöning moos hieël get regels oet de kop 
lieëre en det woor noe net neet Sjeng ziene sterkste kantj! 
Os of aezel den? 
Det kooste ze zien awwers neet aandoon; die wiste toch bès waal det hunne Sjang 
neet de slumste woor! 
Toch loog de oplossing väör de handj: “Laote weer hem herbergier make!”, zag ein 
van de juffrouwe, “Dae hoof mer ein zinke te zègke, in de däör van de herberg!” Wo 
verder nemes in de buurt woor dae d’r koos plaoge of aan de vlechte koos trèkke! 
Die ein zin zoewe ze Sjang toch waal in ziene kop gehamerd kriege: “Nae, gaot mer 
wieër, hie is väör uch gein plaats!” Det moos Sjang taege Jozef en Maria zègke es 
zie bie ziene herberg aan zoewe kloppe! 
En zoa gebäörde op Kersaovend! 
Dao kome ze aan door de sjnieë, Maria en Jozef! 
Maria mit ein kösse ónger häör wit-blaw kleid en Sint Jozef mit eine bezörgde erm 
óm de aanstaonde moder. 
Bie de däör van de herberg aangekómme vroge zie óm ’n plaats óm te slaope. 
Mer rauw en brutaal klónk de van boete gelieërde zin: “Nae, gaot mer wieër, hie is 
gein plaats väör uch!” 
’n Zuch van verlichting bie de luuj van de sjoal, det Sjang ziene regel ónthawte haw. 

                                                      
2 Ein vertaling van “Kerst-Jan” 
 

DIALEK 
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’t Heilige paar stóng d’r verslage bie, mit de traone in de ouge strómpelde Maria en 
Jozef wieër: “Wo mót ós kiendje noe gebaore waere?” 
Noe waerde ‘t de herbergier te mechtig; hae goaide de däör aope en leep nao ’t paar 
haer. 
Toen klónk ‘t – en det woor neet oet de kop, mer rech oet ‘t hart-: “Geer moog mien 
bèd waal höbbe, kóm mer bènne en blief mer bie mich!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’t Waerde stiller den stil … 
En väör ’t ieës in de waereld waerde mich ’t kerskèndj gebaore in de herberg. Alle 
èngele, sjieëpers en käöninge kome es van zellèf same, neet in de stal, dao in de 
angere hook van de buun, mer in de herberg en zónge same “Heilige Nach” en 
“Vrede op aarde”. 
’t Bleef stil wie ’t dook veel. 
Väör ’t ieës gein applaus. 
De vaders en moders, de meisters en de juffe hawwe ’t begrepe: Hie stóng neet mieë 
dae dómme Sjang, de wanhoup van thoes, dae neet tót tieën koos tèlle; nae, hier 
stóng Sjang wie allein Sjang koos zeen; hae versteuërde ’t spel van Kersmès óm d’r 
gein spel, mer èch Kersmès van te make. 
En stilkes zeen ze allemaol heivès gegange, mit in hun oare die ein zin: “Geer moog 
mien bèd waal höbbe, kóm mer bènne en blief mer bie mich!” 
En det, weit geer, haw Sjang neet oet ziene kop gelieërd, nae, det koom rech oet zien 
hart! 
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Sef Pernot 
Jacques Rours  

Deze keer wil ik U het een en ander vertellen over Sef Pernot, de verzetsstrijder, over 
zijn tijd in het Susteren van vóór de tweede wereldoorlog.  
Ongeveer een half jaar geleden maakten enkele familieleden mij attent op een artikel 
in de Nieuwe Limburger. Een kleindochter van Sef Pernot, Mariek, vroeg hulp bij 
haar onderzoek naar de gebeurtenissen rond haar grootvader. De familie Pernot   

 
 
 beschikte slechts over één foto van hem. Verder niet veel gegevens over zijn leven 
in Susteren en gedurende de tweede wereldoorlog. Logisch eigenlijk, want de 
droefenis over zijn gevangenneming en het uiteindelijke overlijden in die 
onmenselijke omstandigheden overheersten bij de 
oudere familieleden. Er werd niet over gesproken! 
En nog steeds niet trouwens! Gek dat van iemand, 
waar zelfs een straat in Susteren naar is genoemd, 
zo weinig bekend is gebleven. Gelukkig hebben 
inmiddels enkele mensen uit Susteren zich bij haar 
gemeld. Ik zelf had de afgelopen jaren aardig wat 
foto’s over hem en vrienden verzameld. Zijn 
kleindochter Mariek Pernot was blij met alle 
reacties uit Susteren.  
Joseph Michel Willem (Sef) Pernot is geboren op 
27 mei 1909 in Grevenbicht. Na zijn opleiding op 
de kweekschool vond hij een baan als onderwijzer 
in Guttecoven. Hij kreeg verkering met Mia Peters, 
dochter van het hoofd der lagere school in Buchten. 
Zij verloofden zich in 1933. Mia wilde per sé niet 
in Guttecoven met hem gaan wonen. Dat was “ei  

Trouwfoto op 24 april 1935 
 

Verlovingsfoto van Mia en Sef  in 1933 

HISTORIE 
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 gaat”, een gat, te klein dus in haar ogen. Hierdoor was 
Sef genoodzaakt elders een baan te zoeken in een van de 
grotere plaatsen in de buurt.  Hij vond die uiteindelijk in 
Susteren. Daar werd hij benoemd tot hoofd van de 
VGLO-school. Omdat men in die tijd verplicht was om 
te wonen in de plaats waar je werkzaam was huurde hij 
in eerste instantie een kamer in het Bondshotel (bie “den 
Hens”). Hij kende mensen uit Susteren via zijn nicht 
Lisa Pernot die vroedvrouw was o.a. in Buchten maar 
ook in Susteren. Verder had de vader van zijn verloofde 
via de fanfare van Buchten contacten met leden van de 
familie Rours in de Feurthstraat. Enkele leden van het 
gezin Rours waren namelijk lid van de fanfare van 
Buchten geworden na een ruzie met directeur Hos van 
de harmonie van Susteren. Via hen kreeg hij de 
mogelijkheid om tijdelijk een kamer te bewonen bij 
Louis Rours in de Louerstraat, gedurende ongeveer een 
half jaar, tot hij zelf een woning zou vinden. Die vond 

hij in de Vincentiuslaan naast bakkerij Huskens (nu de therapeut op de hoek 
Vincentiuslaan – Stationsstraat) . Snel daarna trouwde hij met zijn verloofde Mia 
Peters op 24 april 1935 in de kerk van de Heilige Catharina in Buchten. Sef en 
buurman Huskens (bakker) waren de ultieme moppentappers in 
Susteren. Bekenden noemden ze: “det zeen twieë auwhore bie-ein” (twee 
ouwehoeren) genoemd.  

Lisa Pernot,   de 
vroedvrouw 

Bij het begin in het  Bondshotel: Camille Keppene, onbekend, waarschijnlijk 
Huskens,  Mien Henssen,  Sef Pernot, Mia Pernot-Peters en Chris Plitscher. 
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Met Bèr en Louis Rours 
zaten Huskens en Sef 
wekelijks in het café in de 
Feurthstraat te kaarten na de 
repetitie van de harmonie. Er 
werd meer gelachen om hun 
grappen en grollen dan dat er 
werd gekaart. Bèr Rours 
kende beslist de meeste 
moppen. Als postbode 
hoorde hij dagelijks allerlei 
moppen van de mensen 
onderweg. Zijn broers gingen 
’s avonds zelfs niet naar bed 
voordat Bèr hun bij 

thuiskomst alles had verteld. Uit 
eigen ervaring weet ik dat we, ná 
de repetitie van de harmonie op 
dinsdagavond, op de straat vóór 
het café van Paul Peters naar zijn 
grappen stonden te luisteren. Toen 
was dat nog mogelijk omdat er 
praktisch geen autoverkeer was. 
Reden genoeg voor mij om geen 
repetitie over te slaan! De groep uit 
Buchten en die uit Susteren 
maakten in die vooroorlogse tijd 
vaak (fiets)tochtjes door Zuid-
Limburg en de Ardennen. In mijn 
vorige verslag heb ik daarvan al 
een foto geplaatst. Alles ging toen 
per fiets. Overnacht werd dan in 
een hotel. Ik heb ooit gehoord dat 
een groep van die mannen uit 
Susteren en Buchten, zonder de 
dames natuurlijk, voor de oorlog 
zelfs naar Parijs zijn geweest. Bij 
terugkomst in Nederland na de 
fietsvakantie naar de Ardennen in 
1939 bleek bij thuiskomst dat in 
Nederland de mobilisatie was 
afgekondigd. Karel Rours was nog 
niet in militaire dienst geweest 

Camille Keppene, waarschijnlijk Kreutzer, 
Sef Pernot en Chris Plitscher 

Van boven naar beneden: Bèr Rours, Tilly 
(zus) Peters. Dan: Karel Rours, Lisa Pernot, 
Michael Peters, Betje Rours. Met bord: 
Herman Peters 
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maar Sef Pernot had al eerder  
gediend en werd dus opgeroepen. 
Sef was namelijk enkele jaren 
daarvoor, op 26 september 1936, 
met groot verlof gegaan en keerde 
nu op 29 augustus 1939 vanwege 
die mobilisatie terug. Sef en zijn 
zwager Michel (Sjel) werden 
ingezet bij de verdediging van de 
Grebbenberg. Ze zijn daar allebei 
tijdens de invasie 
gevangengenomen en mochten 
een jaar later pas weer terug naar 
huis. Willie Rours, de jongere 
broer van Karel, werd tijdens 
diezelfde mobilisatie, net als Sef, 
verplicht gelegerd bij het 
Nederlandse Leger in Den Haag. 
Hij moest zich daarvoor op 10 mei 
1940 melden in Amersfoort. Na 
de overgave mocht hij vrij snel 
naar huis terugkeren omdat hij 
werkte bij de Distributiedienst. 
Een zekere Willem Hubertus 
Jozef DIJK, geboren 21 
november 1911 in Maastricht 
was al eerder, namelijk op 11 april 1939 onder de wapenen geroepen op grond van 
een zogenaamde Buitengewone Oproep Uitwendige Veiligheid (B.O.U.V.). Dit 
vanwege de toenemende oorlogsdreiging vanuit Duitsland. Waarschijnlijk is soldaat 
Dijk met zijn onderdeel, dat deel uitmaakte van de Grensbewaking, in verband met 
een oefening – al dan niet in oorlogsverband – vanuit hun garnizoen op mars 
gezonden naar de omgeving (van Susteren?) waar Sef Pernot toen woonachtig was. 
Bij deze legeroefeningen was het niet ongewoon dat de soldaten werden 
ingekwartierd bij de burgerbevolking. Hij bedankte Sef namelijk voor zijn 
gastvrijheid. In die periode was trouwens een groot aantal militairen in verband 
daarmee opgeroepen.   
In die vooroorlogse periode ging men vaak met de bus van Kelleners naar populaire 
plaatsen in de omgeving. De bijgaande foto’s zijn waarschijnlijk genomen tijdens 
een busreis naar Monschau.  
 

Willie Rours in uniform tijdens de mobilisatie.  
Weinig verschil dus met de oorlog 1914-1918 

Woordje van de redactie: De schrijver van dit artikel Jaques Rours heeft gevraagd 
of mensen die op de foto’s in zijn stukje nog mensen herkennen of menen te 
herkennen dit per mail willen doorgeven aan: j.s.rours@casema.nl en 
l.storken@home.nl. 
 

mailto:j.s.rours@casema.nl
mailto:l.storken@home.nl
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Staande van links naar rechts: 
?,?, Frans Meuffels, Camille 
Keppene, ?, Sef Pernot, ?, 
Chris Plitscher (met vlag), ?, 
?.  Zittend: Mia Pernot-Peters 
en Mien Henssen. 
 
Waarschijnlijk was dit in 
Monschau !  

Met de bus van Kelleners (?) naar Monschau (?): Links: Chris Plitscher, Camille 
Keppene, de rest moet ik nog uitzoeken. 
 
 
 
Links 
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Laatste broedgeval Ringmussen? 
Jan Smeets  

Begin 20e eeuw is de Ringmus in Limburg een algemeen voorkomende broedvogel. 
In de jaren 1960-1970 kent de Ringmus een sterke toename. Elders in het land is er 
zelfs sprake van een plaag. Op het Nationaal Park de Hoge Veluwe worden in 1982 
en 1983 ringmuseieren in nestkasten vervangen door kunsteieren. In 1984 stort de 
populatie in en nadien is het aantal broedparen sterk afgenomen. De Nederlandse 
trend is tussen 1990-2015 gehalveerd. De Avifauna van Belgisch Limburg meldt een 
afname van 38% tussen 2007-2015. In het zuiden van Engeland is de Ringmus 
grotendeels verdwenen en in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wordt een 
afname van 80% genoemd. Wat dichter bij huis zien we de nestkastbezetting bij 
Abdij Lilbosch van 1996-2003 teruglopen van 53 naar 7 broedsels of wel 87%. 
Vermeldenswaard is dat van 17 broedsels in 1993, 21 ‘dode eieren’ werden geteld. 
Uitgaande van 1 broedsel en 4 jongen, betekent dit 30% uitval. Voor 
nestkastbewoners een onverklaarbaar hoog percentage. Uit een grootschalig 
onderzoek in Nederland tussen 1990 en 2015 blijkt dat de Ringmus enkele broedsels 
per seizoen nodig heeft om de populatie in stand te houden. Mogelijk heeft de sterke 
afname te maken met onvoldoende voedsel. Op voedselrijke plekken zoals in de 
hamsterreservaten bij Koningsbosch, Sibbe en Kollenberg Sittard waar granen in de 
winter blijven staan, worden nog vaak grote aantallen (300-500) Ringmussen 
waargenomen die hier overwinteren. Deze aantallen worden mede toegeschreven 
aan vogels uit noordelijker gebieden die hier overwinteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links Huismus rechts Ringmus 

NATUUR 

http://1.bp.blogspot.com/-jhiO04t6LhE/Txcb6xVW9sI/AAAAAAAADM8/uaM6b5Qyo9I/s1600/Mussen+IMG_8409+natuurkieker+2012.jpg
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Ringmussen komen voor in halfopen agrarische gebieden met oude boerderijen met 
erven, vee in de wei, hoogstam boomgaarden met natuurlijke holtes en hagen waarin 
ze zich veilig verschuilen. Moderne boerenbedrijven met vee op stal bieden geen 
nestplaatsmogelijkheden én geen voedsel in de buurt. Aan voedsel geraken is vaak 
een probleem om de jongen groot te brengen. Nestjongen worden gevoed met 
insecten en andere ongewervelden. Minder voedsel beïnvloedt ook een succesvol 
tweede of mogelijk derde legsel. Na uitvliegen schakelen de jonge vogels over op 
zaden van tarwe, haver, koolzaad en zonnebloem.  
 
Laatste broedgeval op boerderij Hommelweg  
De enige mij bekende broedlocatie was op een boerenbedrijf met koeien op de 
Hommelweg. Op deze locatie heeft een kleine populatie 1-5 paren gebroed van begin 
negentiger jaren tot en met 2016. Er restte in 2016 nog slechts 1 paar dat gebruik 
maakte van een nestkast. Helaas bleef in broedseizoen 2017 deze nestkast leeg. Is 
het laatste broedgeval uit Susteren verdwenen? Hoe snel kan het gaan? In de 
jaren1960-1970 nog een ongewenste nestenkraker.  
Literatuur 
Tijdschrift Limosa 2002 
Jaarverslagen Vogelwerkgroep “De Haeselaar Echt” 
Broedvogels in Nederland Sovon-rapport 2017-4  
Foto, Natuurkieker.nl 
Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

mailto:jan-smeets@ziggo.nl
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Euver lijne en kersmis 
Loek Storken 

Lijne en Kersmis det zeen eigelik twieë begrippe die neet zoa hieël good bie-ein 
passe, die “matche” neet zoa good. Mer ze höbbe toch waal degelik get mit ein te 
make. En euver allebei waere hieël väöl lulverhäölkes vertèld. Mer geer zult intösje 
ouch waal in de sjmieze höbbe, det väöl luuj gaer euveral eine punt aan lulle. Mit in 
Amerika Mister President Trump veurop. ’t Gevolg is al detse neet mieë sjpraeke 
van De Verenigde Staten van Amerika, mer van De VERVELENDE Staten van 
Amerika.    
Euver lijne, dao is ’t lètste woord nog neet euver gezag, mer noe net veur de Kersmis 
mót ich ’t dao toch èns effe mit uch euver höbbe, want in de Westerse waereld is ’t 
al  hónderde jaore lang róndj die Kersdaag de geweuënte óm zich van ’t versjtandj 
en van ’t gelouf aaf te (vr)aete. 
Hiej in ós landj doon ze al ein tiedje hieël krampachtig en “sjienheilig” euver ’t lijne 
en “de lijn”. Ouch kènse natuurlik zègke det d’r óntiechelik väöl euver gezjwaegeld 
wurt, mer d’r zich nauweliks aan wurt gehawte. Mer det lètste is in dit “land van 
overvloed” waal zoa langsamerhandj op alle gebied ein nationale ziekte gewore.  
Regels van hiej tót in Göttecaove, mer zich d’r aan hawte, ho maar! Veur ’t woord 
“controle” höbbe ze in Nederlandj speciaal de oetdrökking “natte vinger-werk” 
oetgevónje. 
Op ’t Pruusjes kieke ze dao get genuanceerder taengenaan: 
EIN MANN OHNE BAUCH IST EIN KRÜPPEL, 
en 
Waat hèt hie dik ? 
DICK IST CHIQUE, 
SCHÖNHEIT BRAUCHT PLATZ, 
en 
Ich han keinen dicke Buch. Ich han nur die Beine zu weit nach hinten sjtehen! 
Zoa kènse ’t natuurlik ouch bekieke. 

Hiej en ouch dao is ’t intösje väöl mekkeliker “eine aan ’t lienke te hawte” es “eine 
aan ’t lijne te hawte of te kriege”. 
Ein van de bèstwirkende vermageringsdieëte wiste de luuj in Deetere vreuger al, wie 
Sonja Bakker nog neet gebaore woor of de luiers nog vol duujde: 
GET EERDER VAN DE TAOFEL OPSJTAON! Mer meistal wurt zich versjaole 
achter ’t gezègkde: “Ich doon allewiele aan ein puntedieet: ich sjniej alles in punte”. 
En den natuurlik leefs waal flinke groate punte. 
Lèts heuërde ich van emes, dae haw ein walnote-dieet. Hae moogde alles aete 
behalve walnote. Det zou ich ouch nog waal kènne volhawte. Det maakde mich zoa 
te zègke gein neut oet. 
’t Haet bliekbaar toch waal get mit euvervloed te make: 
Geldj liek op vèt ! 
Van allebei is d’r genóg, 
Mer ummer op de verkieërde plaatse! 

DIALEK 
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Väöl mekkeliker es ’t lijne zelf is d’r leuke verhäölkes euver te make. Zoa heuërde 
ich urges: 
Hónger lieje is gein kuns 
Mer este ’t kèns, 
kènste ’t geine mieë lieëre! 
Weer urges anges loos ich: 
BIJ DE SLANKHEIDSCLUB ZIJN 
DRIE NIEUWE LEDEN AANGEKOMEN 
MAAR ER ZIJN ER OOK  
DRIE AFGEVALLEN. 
D’r woor ouch eine, dae woor mit zó’n lijnclubke bezig mit Nordic-walking. Dae 
koos ’t noe al zoa good: de volgende waek moogde hae al zónger sjtekke. 

Vèt aete is ouch good veur de lijn, doe zuus dem den väöl baeter! 
En dèk waoge hulp ouch al neet! 
D’r zeen allewiele restaurants, esse dao drie waeke zous aete, den woorse flink 
aafgevalle, en neet allein in de beurs. Dao geuf ‘t, wie men det aan den angere kantj 
van de päöl zoa “schön kann sagen“: GROSZE TELLER, KAUM WAS DRAUF!“ 
Of op zien Limburgs: „Waem dao it, dae wurt neet vèt!” De teijere zeen sjoan 
verseerd, mer det is ’t den ouch. 
Leuke Limburgse oetsjpraoke euver “de lijn”” zeen: 
“Calorieë, det zeen toch die bieëskes, die ’s nachs dien kleijer kleiner make? En höbs 
dich al èns ein calorie gezeen die neet lekker is?”. 

 “Ich wil gaer ein vètte bankraekening en ein sjlank lichaam, op ’t ougenblik is ’t net 
angesóm”, zag ’t maedje en sjloog zich ein flinke frikadel d’r in. 

Mien vrouw zaet ummer taenge mich : “Det maak geine nondedjuu oet, desse diene 
boek inhils esse op de waog sjtuis”. Mer wie wil ich den die cieferkes kènne laeze ? 

Ze zègke ouch waal: “’t Geheim van diëte is dich neet waoge”, mer det is ouch mer 
ein oetvluchske. 

Ouch op z’n Hollands wurt d’r flink euver de lien gekald: 
Haar figuur was legendarisch. 
Inmiddels heeft de legende zich verspreid. 

Vroeger had ik een figuur als een zandloper, 
maar in de loop der jaren heeft het zand zich verplaatst. 

Oeps, volgens mij heb ik net 
mijn wilskracht opgegeten. 

OVERGEWICHT IS NIET DIK IN ORDE. 

De rijke is niet gelukkiger dan degene die genoeg heeft. 

Iedere keer als ik gewicht verlies, 
Vindt het me weer ! 
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En es lètste nog effe dit : 
Dènk aan dien lien, 
maak dich neet dik! 

Fietsen is gezond,  
dus eet meer fiets. 

Pas op ..... 
Chocolade laat 
je kleren krimpen! 

Ich bèn al eine maondj aan ’t diëte,  
mer’t ènnige wat ich kwiet bèn, zeen 31 daag! 

De enige reden 
waarom ik wat dikker ben, 
is omdat mijn persoonlijkheid 
niet in een klein lichaam past. 

’t Is eigelik gans eenvoudig: 
 Luuj mit ein good figuur hawte geweun neet van lekker aete! 

Een goede taart 
Is zijn zonde altijd waard! 

De vrouw zaet ummer taenge mich es ich op de waog gaon sjtaon: “Woróm trèkse 
toch ummer dien boek in esse op die waog geis sjtaon?”  “Jao”, zègk ich den, “ich 
zeen d’r den ein hieël sjtök sjlanker oet!“ „Jao“, zaet zie den weer, „mer det zuut die 
waog neet!” 
Ich zègk den weer; „Es ich ram vol zit, den kan ich mich good beheerse!“ 
En greuje, det höbbe väöl luuj geweunweg ummer verkieërd begrepe. Wiste die väöl 
det det in de lengte moos! 

Allemaol sjoan verhäölkes, mer meistal zeen ’t mer oetvluchskes en smoesjes óm 
zich nurges aan te hove hawte. 
’t Ènzigste wat weer tekort kómme, is “schaarste”. Mesjien mótte w’r toch mer weer 
ei bietje ermer waere. 

En veur de luuj die noe róndj die Kersdaag neet mieë durve te aete, wool ich toch 
nog effe dit zègke: 
Doe wurs neet dik tösje Kersmis en Nuujjaor, mer tösje Nuujjaor en Kersmis. 
Veur ederein, veur dikke en dunne, veur sjmaalbetsers en ouch veur mollige,  eine 
Zalige, neet te vètte Kersmis en eine röstige, neet te zate roetsj! 
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Eerste “Yank” overleefde inval in Susteren niet 
Guus Urlings3 

Sef Heggen, nu (dus in 1985) 58, herinnert 
zich die eerste frontdagen in Susteren nog 
precies. "Ik was 18, nieuwsgierig, ik moest 
alles zien", lacht hij nu. Hij woonde 
destijds met zijn familie in een boerderij 
annex café aan de Rijksweg, vlakbij de 
brug over de Vloedgraaf. Hij stond erbij 
toen de Duitsers hals   over kop richting 
Roermond en richting 'Heimat' vluchtten 
nadat Sittard was bevrijd. Hij hoorde de  
Amerikaanse tanks naderen, luisterde 
inwendig juichend naar de vuurgevechten 
even ten zuiden van de Vloedgraaf. Ook 
de enorme teleurstelling, de frustratie toen 
het allemaal niet doorging, weet hij zich 
nog levendig voor de geest te halen. 

Op 29 september 1944 zag Sef Heggen 
zijn eerste Amerikaanse tank. ,,We zaten toen in een schuilkelder achter de 
boerderij", vertelt hij. ,,In het café zaten Duitsers, die weer teruggekomen waren om 
de brug te verdedigen. Op die 29ste september gingen we even naar de boerderij om 
het vee te verzorgen. Ik stond in een achterkamertje, waar de Duitsers de sigaren van 
m’n vader zaten te roken, toen ik hem plotseling zag. Een gigantische tank, tussen 
de struiken aan de overkant van de Vloedgraaf. Het kanon draaide langzaam in mijn 
richting, en op een gegeven moment kon ik zó in de loop kijken. Ik herinner me nog 
precies dat ik dacht: 'Hé, die heeft z'n kanon mooi gepoetst'. Toen een hoop vuur, 
lawaai, stof. Nauwelijks een meter naast me sloeg een granaat door de muur. En 
daarna barstte de hel los..." 

Vuurgevecht 
De Duitsers schoten met hun pantservuisten vanuit de ramen van café Heggen op de 
Amerikaanse tanks aan de overkant van de Vloedgraaf. Die tanks joegen hun 
granaten dwars door het café en de boerderij om de Duitse verdedigers het zwijgen 
op te leggen. Sef Heggen, zijn zuster en zijn vader wisten ongedeerd uit het 
vuurgevecht te ontsnappen. De boerderij en het café werden echter tot puin 
geschoten, van de veestapel bleef bijna niets over. 's Nachts na het gevecht joegen 
de Duitsers de brug over de Vloedgraaf de lucht in. De familie Heggen zocht haar 
toevlucht in een kelder een honderdtal meters verderop. Van de Amerikanen zagen 
ze de eerste dagen niets meer. Maar die waren er nog wel. Dat bleek op een van de 
eerste avonden in oktober. 

                                                      
3 In maart 1985 werd dit verhaal gepubliceerd in het boekwerk D-Day in Midden-Limburg. 
Een speciale uitgave van dagblad ‘De Limburger’.  

Sef Heggen op de brug over de Vloedgraaf, 
vlakbij de plek waar híj er in de eerste dagen 
van oktober 1944 getuige van was hoe de 
eerste Ameríkaan Susteren probeerde binnen 
te dríngen. Een pogíng die de onbekend 
gebleven soldaat met de dood moest bekopen. 

HISTORIE 
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Salvo 
“Het was aan het schemeren toen plotseling een salvo uit een mitrailleur klonk, 
ergens op de brug", herinnert Sef Heggen zich. ,,Meteen daarna een plons, en een 
hoop geschreeuw, alsof iemand vreselijk pijn leed. Wij doken nog wat dieper in de 
kelder. onze eerste gedachte? Nou komen de Amerikanen! Ze hebben gewacht tot 
het donker is, en nu stoten ze definitief door. Maar na dat ene salvo bleef het stil. 
Behalve dan dat gekerm. We konden niet horen in welke taal, maar het was duidelijk 
dat er iemand ernstig gewond was". 

Amerikaan 
Toen het stil bleef, gingen de Duitsers voorzichtig op onderzoek. In het water van de 
Vloedgraaf ontdekten ze een soldaat die wanhopig probeerde de oever te bereiken. 
Toen zich aan de overkant niemand roerde schoven twee Duitsers voorzichtig langs 
het talud naar beneden en sleepten de gewonde uit het water. Sef Heggen had 
inmiddels zijn schuilplaats verlaten om eens een kijkje te nemen. “Het bleek een 
Amerikaan te zijn", vertelt hij. "De man was door drie of vier kogels in de 
maagstreek getroffen. Hij moest onmiddellijk naar Susteren waar een legerarts zat. 
Maar het zag er naar uit dat hij dat niet meer zou halen". De Duitse wachtpost die de 
Amerikaan had neergeschoten, was zichtbaar onder de indruk, herinnert Sef zich. 
"Hij vertelde dat hij plotseling een vreemde soldaat op zich af had zien komen, 
balancerend over een betonnen richel in het puin van de brug. Toen de man steeds 
dichter bij hem kwam, durfde hij niet meer te wachten en toen had hij maar 

Het werd half januari 1945 voor de volgende geallieerde militaíren over de verwoeste 
Vloedgraafbrug Susteren binnen kwamen. Op deze foto bereiden Engelse militaíren op die 

plaats de aanleg van een baileybrug voor. 
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geschoten. "Het was hij of ik", vertelde hij me na afloop, terwijl hij een gebaar 
maakte van: “ik had geen andere keus'”. 

Spoor 
Sef Heggen zou de Amerikaanse soldaat niet meer terugzien. Toen de broers Evert 
en Piet Zits begonnen met het verzamelen van materiaal voor hun boek over Susteren 
in oorlogstijd, stootten zij echter op een verhaal van onderwijzer G. Meuffels (in 
1983 op 77-jarige leeftijd overleden). Een verhaal uit 1970, geschreven aan de hand 
van dagboekaantekeningen die de heer Meuffels tijdens de oorlogsjaren maakte. 
Daarin duikt plotseling ook weer die Amerikaanse soldaat op. Het spoor kon  weer 
worden opgepakt. 

Geruchten 
Op de avond van de tweede oktober moesten de Duitse Sanitäter uitrukken om een 
gewonde op te halen. Het gonsde van de geruchten. Het zou gaan om een 
zwaargewonde Amerikaan. De Duitsers zwegen echter in alle talen", schrijft 
Meuffels. Hij zou de eerste zijn die precies aan de weet kwam wat er gebeurd was, 
want 's avonds laat kwamen de Duitsers hem halen. De 'Herr Lehrer' moest mee naar 
het hospitaal in een woning aan de Rijksweg-Noord. De gewonde lag op een matras 
op de vloer. Ik zag meteen aan zijn uniform dat het een Amerikaan was. De mouwen 
van zijn kakiuniform waren opgerold. Zijn bruine, gespierde armen waren zwaar 
getatoeëerd. Zijn middel was ingezwachteld, maar het bloed drong door het verband 
heen en vormde kleine plasjes op de vloer. De dokter knielde naast hem. Hij keek 
me aan, haalde z'n schouders op. "Maagschot", zei hij, ,,een kwestie van enkele uren 
... Wilt u met hem spreken? Hij wil iets, maar wij kunnen hem niet verstaan". Ik 
knielde neer. De gewonde sloeg z'n ogen op. Hij greep mijn hand met een kracht die 
me verbaasde. Zijn lippen  bewogen. Ik boog me over hem heen om zijn hees 
gefluister te verstaan, maar ik kon er niets uit opmaken. Ik voelde me diep hulpeloos. 
Zó graag zou ik geweten hebben wat die arme kerel me had willen vragen", zo 
beschrijft Meuffels die ontmoeting. 
Veel woorden heeft de Amerikaan die nacht niet meer over z'n lippen gekregen. Hij 
vroeg een slok water, een spuitje tegen de pijn. Uiteindelijk ging meester Meuffels 
maar weer weg. "Met de trieste wetenschap dat ik gefaald had. Ik had niets voor hem 
kunnen doen'', schreef hij in z'n dagboek. Rond drie uur ’s nachts stierf de 
Amerikaan. 

Nadat Evert Zits het verhaal van onderwijzer Meuffels had gelezen, werden ook bij 
hem herinneringen wakker en kon een volgend hoofdstuk aan de geschiedenis van 
de onbekende soldaat worden toegevoegd. Evert was toen een jochie van dertien. 
,,Op een morgen, begin oktober, ging opeens het gerucht door de straat 'daar komen 
de Duitsers met een dode Amerikaan'. Overal kwamen de mensen naar buiten. We 
zagen een paar Duitse soldaten voorbij komen met een brancard. Daarop een lijk, 
bedekt met een deken. Het was volkomen stil in de straat, alleen de voetstappen van 
de soldaten waren te horen. Het groepje ging in de richting van het kerkhof", 
herinnert hij zich. 
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Begrafenis 
De nieuwsgierigheid won het van de angst en Evert besloot met een paar vriendjes 
naar het kerkhof van Mariaveld te gaan. Voorzichtig tussen de spijlen van het 
toegangshek doorglurend, zagen ze hoe de dode soldaat in de grond werd gelegd. 
"Zo'n vreemde en sobere begrafenis hadden we nog nooit gezien. Zo maar, in een 
deken gewikkeld zonder kist de grond in. We waren erg onder de indruk. We wisten 
toen nog niet dat in tijd van oorlog normaal is soldaten zo te begraven. 

Laarzen 
Onderwijzer G. Meuffels timmerde, samen met een vriend, een eenvoudig 
ruwhouten kruis, dat later die dag op het graf werd geplaatst. Al na korte tijd kreeg 
dat kruis gezelschap van een groot boeket chrysanten. 's Avonds kreeg Meuffels 
bezoek van een Duitse Sanitäter, die hem wat spullen bracht die op de Amerikaan 
waren aangetroffen. Een paar witte, zeemleren handschoenen, doorweekt met bloed, 
een appel, twee klontjes suiker... De nog vrij nieuwe leren laarzen van de Amerikaan 
hadden de Duitsers zichzelf toegeëigend. 

Onbekend 
Na de bevrijding heeft Meuffels de Amerikanen het hele verhaal verteld en hun een 
uitgebreide beschrijving van de man gegeven. Het lijk is toen ook opgegraven, maar 
tot een positieve identificatie is het nooit gekomen. De Amerikaan van Susteren bleef 
een onbekende soldaat en zo kwam hij ook op de militaire begraafplaats in Margraten 
terecht. 

Vergeten 
Waarom? Die vraag speelt Evert Zits vandaag nog door het hoofd. "De man droeg 
weliswaar geen identiteitsplaatje - hij was waarschijnlijk een verkenner en die 
droegen dat nooit - maar hij is die avond toch zeker met een bepaalde opdracht 
uitgestuurd? Zijn eenheid moet toch gemerkt hebben dat hij niet terugkwam. Zou 
daar helemaal niets van te achterhalen zijn? Met die tatoeëringen was hij bovendien 
nogal opvallend. Zo'n man wordt toch niet zo maar vergeten?, vraagt hij zich af.  

Hoe dan ook, voor Susteren is 
het verhaal van het incident 
rond de onbekende 
Amerikaan tot op heden nog 
niet 'af'. Het laatste hoofdstuk 
ontbreekt. De man waar het 
allemaal om draaide, is na 
veertig jaar nog steeds een 
raadsel, een van de vele 
raadsels die Susteren aan die 
laatste oorlogsmaanden heeft 
overgehouden. Tot 17 januari 
1945 moesten de 
Susterenaren wachten op de 
bevrijding. Susterenaren op de puinhopen van woningen in de Grachtstraat 
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De wereld draait door. 
Gerard Janssen 

Het vogeljaar 2017 nadert de herfst. De gierzwaluwen zijn al vertrokken. Nu volgt 
nog het verzamelen van troepen trekvogels die willen overwinteren in de warme 
gebieden van het zuiden. Vooral insectenetende vogeltjes vermijden strenge winters. 
Tijdig moet begonnen worden om aan te sterken voor een goed vliegvermogen. Zij 
weten gebieden in ons land om het juiste voedsel te krijgen, zelfs kleur en smaak. 
Het blijft een wonderlijk iets in de natuur Voor ons vogelaars werd het de hoogste 
tijd om de verrekijkers en eventueel een telescoop met statief ter hand te nemen. 
Jean, Jan, Har en de schrijver werden het sneller eens dan ons kabinet over de aanpak, 
en probeerden en mooie dag samen vrij te maken. Vrijdag 15 September rolde uit de 
bus. Geen ideale dag met het werkverkeer en ook nog het laatste kwartier van de 
schijngestalte der maan. Jan merkte in de auto op, dat de waterstand aan zee- dood 
tij- was. Nou, dat kon er ook nog bij. Maar nood maakt een deugd. Het gebied dat 
wij wilden bezoeken was het mooie zuiden van Zuid-Beverland bij Ellewoutsdijk in 
Walcheren. Door omstandigheden kozen wij de heenreis via Antwerpen en de 
terugreis via Bergen op Zoom. Vanaf Susteren tot de havens van Antwerpen werd 
de auto door 5 stortbuien keurig afgestoft. Onze stemming deed het geen goed ,totdat 
het plotseling begon op te klaren. Een korte pauze met koffie en thee en inmiddels 
het grensgebied van Nederland en alweer een kazerne in Ossendrecht waar Jean zijn 
dienstplicht heeft vervuld. De zon begon door te breken. Na regen komt zonneschijn! 
Met een draai van 360 graden kwamen wij op de A-58 in Walcheren. Bij 
Gravenpolder afslag 35 ging het spoorslags naar het zuiden, over dijkwegen 
waardoor men een mooi gezicht krijgt over de tuinderijen en boomgaarden. Het 
zachtfruit, zoals ze dat noemen, was al geoogst. Nu kwam het plukken van appelen 
en peren aan de beurt. De zware houten kisten stonden al gereed bij de ingang van 
de gaard. Ellewoudsdijk kwam in zicht. Op de achtergrond ziet men de grasgroene 
dijk van de Westerschelde. Wij rijden even door naar een uitzichtpunt waar ook een 
parkeergelegenheid is. Wij stonden 25 meter boven de Schelde. Een frisse wind in 
de baard, maar niemand had een baard. In de verte naar zee gekeken ziet men 
Vlissingen, zo helder was de lucht. Voor ons kon men de scheepvaart overzien. Aan 
de overzijde ziet men Zeeuws-Vlaanderen met de industriestad Terneuzen. Intussen 
wordt een groot schip stil gelegd door een Pilot- schip omdat er een tegenligger 
vanuit Antwerpen zeewaarts vaart en voorrang heeft. De Westerschelde is moeilijk 
bevaarbaar vanwege de vele zandbanken, waar kort geleden een Chinees schip aan 
grond vast liep en veel tijd verloor eer het weer verder kon varen naar de haven in 
Antwerpen. Toch is het mooi de scheepvaart van zo dichtbij te kunnen zien. Maar 
wij zijn gekomen om hetgeen landinwaarts gebeurt . De vogeltrek die zich afspeelt 
zonder onze bemoeienis. Op vaste plaatsen verzamelen zich vertrekkende vogels om 
gesterkt te worden door voedsel en rust. De vogels houden ook rekening met het 
weer en de wind voordat ze opstijgen. Onder aan de dijk in de luwte van de frisse 
wind begon het waarnemen van zo veel mogelijk soorten en aantallen. De auto liep 
in de kruipstand vooruit langs de hoge dijk van Ellewoudsdijk-Baarland-
Hoedekenskerke als laatste. Bij het begin troffen we bruine grazers en 

VOLKSCULTUUR 
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konnikspaarden die geen aandacht aan ons en aan de vogels schonken. Als eerste 
werden de grote Brandganzen ,de Canadese ganzen en de Grauwe ganzen gemeld 
door Jan en Har. Dan volgden de grote Zilverreigers, de Blauwe reigers ,de kleine 
Zilverreigers.  
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Vervolgens kregen Jean en ik, de prachtig mooie Lepelaars te zien, welke driftig met 
hun lepelsnavel waterdiertjes al lopende opwervelden. De ontbrekende gele 
borstband en de losse kuif op het achterhoofd wijst op het winterkleed. In principe 
denk ik dan, dat veel Lepelaars op weg zijn naar warme streken. Intussen heeft Jan 
en Har het gewone mooie spul, zoals de Ekster,de Holenduif, de Houtduif ,het 
Kauwtje, de Kievit, de Gaai enz. waargenomen. Nu waren wij toe aan verrekijkers 
en de telescoop van Jan ,waar wij om beurten de kenmerken van vogels konden 
bestuderen. Ook met de kijker is veel waar te nemen. Bij de niet alledaagse vogels 
werd door Jan een Tapuit gemeld, die over de dijk naar ons toekwam. Het zwarte 
masker was al geruid voor de winter ,maar de teugel bij het oog was zwart. Dus deze 
onverschrokken vogel was een mannetje. Hij scharrelde gewoon tussen de stenen op 
zoek naar iets eetbaars. In het zomerkleed een schoonheid die lang op mijn oogvlies 
blijft kleven. Zijn neefje, het Roodborsttapuitje, zie ik nog zelden een 
adembenemend schouwspel minuten lang in de lucht uit- voeren. Nog mooier werd 
het, toen Jan meldde dat het een vlucht Goudplevieren waren. Hun aantal werd 
geschat op 500 stuks. We kennen hier ook de Zilverplevier die verschilt met een 
dikkere snavel. Aan de grond en in ‘t water werden de Tureluur , de Wulp, de Kluut, 
de Slobeend, de Tafeleend, de Meerkoet, de Stormmeeuw en als laatsten de 
Scholekster en de Watersnip gezien. Intussen was het gebied rond de poelen van 
Ellewoudsdijk bekeken en volgden we de weg langs de dijk naar Baarland. Boven 
de akkers werd een Sperwer gemeld en twee Buizerds. Op het veld zaten de 
Nijlganzen te rusten. Hun aantal neemt toe, maar het blijft een zeldzame gast die hier 
geen vijand kent. In de tachtiger jaren kreeg men ze te zien in Oostvoorne, waar 28 
ganzen op een veld verbleven. Voorbij Hoedekenskerke troffen wij een nieuw 
gebouwd restaurant aan met rondom glas en zicht over de Westerschelde. Een 
honderdtal Bergeenden stonden langs het zandstrand dat ontstaan is door het dood-
tij. Jan stelde binnen achter het glas zijn telescoop op .Hij werd voorzien van een 
flink glas hete thee ,maar hij had alleen maar oog voor wat door de kijker te 
bespeuren was op de zandbanken in de verte. Hij begon hardop te tellen van 1 tot 17 
en hij riep: Kom kijken. Om beurten werd er gejuicht. Want op de zandbank in de 
verte waren niet alleen Zeerobben te zien, maar ook lagen er kleinen tussen de groten. 
De afstand was heel groot ,wel bijna tot de bocht bij het Nauw Van Bath. Zonder de 
telescoop was dat niet gelukt met die robben. Even nog naar Yerseke aan de 
Oosterschelde voor een hapje en dan gauw naar huis via BERGEN OP ZOOM naar 

ons mooie SUESTRA. Inmiddels ben ik nog 
in de Flevopolder geweest. Daar werd ik 
verrast door een duizendtal Kieviten in een 
enorme zwerm die boven het Ketelmeer 
acrobatische stunten uitvoerden zonder 
geraakt te worden. De sneeuwwitte flanken 
en de buik schitterden in het felle zonlicht. In 
het Veluwemeer was een grote zwarte plek te 
zien, veroorzaakt door honderden 
Kuifeendjes gereed om hier te overwinteren. 
Alvast een goed einde van 2017 gewenst.   
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Óngerwaeges in 2017 
Lek Storken 

In ’t begin van ’t jaor, zoa hawf jannewarie, woor ’t friedes ech zó’n waer óm dich 
bie den hóndj in de manj te lègke en dich de dèkke wied euver diene kop te trèkke. 
Kl....Hónjswaer dus! Mer ómdet die men in ós wanjelclubke nog allemaol van die 
vuurvaste kamerate van veur, ónger of vlak nao den oorlog zeen, woort natuurlik 
toch gegange. Es ’t óm beer geit, zeen die brikkenhel en hilt zelfs gein vrouw hun 
taenge.  
En det wilt allewiele get zègke. Doe durfs noe in daen tied van #metoo nog gein 
vrouwmesj mieë aan te kieke, gezjwiege van taenge te sjpraeke.  
Weer wore óngerwaeges nao hoes vanaaf ózze Zösterse koffieshop “Den Iezere 
Bosch”, wo w’r ós get aan de verdovende middele hawwe “bezondigd”. Dao zoge 
w‘r dich aan den euverkantj, wo vreuger ’t voetbalterrein van SCS woor, wo w’r in 
ós jeug hieël get uurkes taenge de bal höbbe loupe trappe, get van die 
“dikkebatsekuuj” sjtaon. En den heuërse meistal ein van de jónges zègke: “Waat ein 
vötjes!” Wat d’r zich precies daobie dènk, det wilt d’r neet zegke, dus det dènke laote 
w’r mer aan uch euver. Eine gooie versjtäönder haet mer ein hawf betske neuëdig.  
Wie weer dao zó’n jaor of sestig geleje voetbalde, hawwe weer zó’n dikke batse neet 
(en de kuuj toen ouch nog neet). Det terrein woor waal van de voetbalclub, mer dao 
kooste weer jónges elken daag zoa väöl voetballe es w’r wole. Dao joog ós geine 
weg en dao keek geine op ei graassjprietje mieë of minder. En geine van ós haet d’r 
oait aan gedach dao get te verennewere. Weer lepe ouch waal langs de sjtraot, mer 
wore bliekbaar toch ei bietje opgevoed. Toen hèdde det trouwes nog neet opgevoed, 
mer opgetroch. D’r woorte verkes getroch en d’r woorte kènjer opgetroch, en det 
woor in daen tied nog allemaol gans simpel. Allewiele make ze det allemaol ei gans 
sjtök lestiger en ingewikkelder. Dao waere allerlei sjtudies euver gemaak en 
“weitensjappelike” artikele euver gesjreve, mer wie mieë det dao euver geluld en 
gezeiverd wurt, wie minder det d’r opgevoed en “opgetroch” wurt. Opvoede mósse 
doon, neet d’r euver zeivere.  
In die fieftiger en sestiger jaore hasse meistal ouch mer einen hieëlen ènkele dikke 
in de klas, de res det wore allemaol “sjmaalbetsers”, allemaol van die sjmaal 
rebbedepkes. De paps en de mams wore in daen tied nog bliej detse de poete genóg 
te aete kooste gaeve. Det woor neet te väöl, mer ’t woor meistal waal genóg en veural 
ouch awwerwèts good sjpul. Oet den eigen haof, van den eige inmaak of van de 
zelfgesjlachte kuusj. Noe in dezen tied kriege ze meistal waal genóg, of baeter gezag 
te väöl, mer of ’t good materiaal is, det is ein anger verhaol. Det sjtuit d’r waal op, 
mer allewiele zeen de meiste feite “alternatief”. Det kump door Trump. Dae kènse 
ouch op zien woord geluive. Ouch dit kènse geluive: “Nulle vermenigvuldige zich ’t 
sjnels!”  
Wie w’r op den euverwaeg aan kome, woor dao eine get van die rosvrie sjroeve 
verlaore. Nae, neet Trump! Dae haet natuurlik ouch waal get sjroeve los. Mer bie 
dem is toch mieë ’t volgende van toepassing: “D’r zeen luuj wobie ein sjruufke 
óntbruk. Mer d’r zeen d’r ouch die de ganse gereidsjapskis misse!”  
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Die sjroeve die dao loge, die blónke nog van nujigheid. Eine woor te meug óm zich 
te bukke, mer opèns zaet einen angere: “Num die sjroeve toch mer mit, want de 
meiste die hiej d’rbie loupe höbbe d’r mínstens éin los”. “Jóng, ’t is desse ’t zelf 
zaes”, woor ’t commentaar.  
Eine, de kanarie- c.q.hoondereman, dae heuërt neet mieë zoa hieël good. “Och”, zaet 
d’r, “dao wool ich toch veurluipig nog mer niks aan doon, want ’t meiste wat 
allewiele gezag wurt, kènse baeter neet heuëre. Of ’t is toch neet waor: nepnuujts. 
En dae kal van uch, dae wil ich gaaroet neet heuëre!”  
Jao, mer dae jóng wèt den toch waal neet wat d’r mis.  
Hae vertèlde det d’r thoes toch nog alles heuërt waat Gertie zaet.” Jao”, zaet d’r, “en 
ich volg ouch alle bevaele op. Mer meistal weit ich zoa wie zoa al van te veure wat 
kómme geit!” Versjillende van ós (en hoogswaarsjienlik ouch waal van uch) koom 
det verreks bekènd veur. En esse al ei paar jaor getrouwd bès, is det vaste kos.  
Jao, woróm zou ’t dem baeter gaon es ós!  
In cafee Gasterij Huizinga aangekómme wurt zich den ieës ein tas koffie gedrónke 
en daobie kriege w’r ein ech origineel Deeters keukske: ein bókkepeuëtje. Waem ze 
dao in Deetere noe eine poat veur oetgerete höbbe, weit ich neet. Mer wat ich mich 
waal aafvraog: Zou det noe opzèt en sjlummigheid zeen van daen Alois? Zou dae 
noe weite det bie de meiste van ós nog Deeters blood door de balkebrie sjtruimp? En 
dae balkebrie, dae höbbe w’r trouwes ouch al van Huizinga.  
Doe zoogs waal drek det det bókkepeuëtje de meiste ech good deej, want nao ein 
paar pilskes krege die weer kleuër én moelwerk.  
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Den daag net veur de kersmis zoge w’r van achter de cafeeraam nog eine op de fits 
mit eine kersboum op ziene nak op hoes aan sjravele. “Tjuu, dae is ouch laat’, zag 
eine. “Jao”, zaet nummer twieë, “det is eine bie ós oet de sjtraot. Det is eine zuinige. 
Dae duit det same mit zien broor. Dae haet dem al ein waek gehad sjtaon. En dae 
geit noe op wèntjersjport. En noe kan hae nog zó’n vieërtieën daag daovan profitere. 
Det is nog lang zoa gek neet noe die kersbuim zoa duur zeen gewore en weer d’r ’t 
kómmend jaor toch weer neet zoa väöl op veuroet gaon es wat die leugenieëre os 
weer höbbe belaof”.  
Eine beklaagde zich d’r euver desse allewiele niks mieë moogs. Doe moogs eine 
Zjwarte Piet neet mieë zjwart verve, en ’t letste nuujts in 2016 woor desse dienen 
eige knien veur de Kersmis neet mieë moogs sjlachte. “Och”, zaet eine, “den sjlachse 
‘m toch veur de Paosje! En waat eine kwatsj trouwes ouch. Dae knien wèt toch neet 
èns det ’t Kersmis is!”  
Eine is vreuger op Rolduc gewaes (zó’n dikke sestig jaor geleje). ‘Sjwoonsdes 
‘sjmiddes moogde ze (ouch in daen tied al) gaon wanjele en den ginge ze Kirkraoj 
in. Es lènks ei maedje veurbie koom, krege ze instruksies óm nao rechs te kieke. 
“Woróm det den?”, vroog ich. “Ja”, zaet d’r, “want d’r kooste d’r rechs den twieë 
kómme”. G’r sjnap ’t al, dae jóng haet dao fijn lènks én rechs gekeke en ouch nog 
èns ómgekeke, ’t gym aafgemaak en is toen weer heives gekómme nao Deetere. Dae 
keek toen al gaer óm zich haer, en det duit d’r noe nog. Hae wanjelt èns gaer door ’t 
greun, mer ’t leefste zuut d’r greun blaedjes.  
Hae vertèlt soms ouch euver de plante óngerwaeg. Lèts haw d’r de “anus-kelk” 
gezeen. Die vunsje väöl in ’t Hieëresjträötje. “Jao”, zag d’r, “esse dao zoa van baove 
in kiks, den is det net einen anus, zó’n votlaok!” Jao, dae Gene dae haet d’r versjtandj 
van. Det is einen echte bioloog, want dae haet hoonder. En dae haet biologische eier. 
Die hoonder dus, hè, haezelf neet!  
Daezelfde jóng haet ouch nog noait gevlaoge. “Ich zeen ze waal aaf en toe èns 
vlege”, zaet d’r, “mer nog väöl dèkker laot ich ter’s vlege”. Dao wool d’r ’t in dit 
laeve den ouch mer bie laote. In zien volgend laeve, den wool d’r pas ech vol d’rin 
vlege.  
Dae Leenaard, dae w’r d’rbie höbbe loupe, c.q. fitse, dae haw ouch get gezeen in de 
natuur. Hae haw eine kever zeen loupe, en hae haw drek gezeen det det eine 
tapijtkever woor. “Jao”, zag d’r, “want hae haw ein rol op de nak!”  
Hae lanceerde ouch weer ein echte Leenaard-opmerking. “Jao”, zaet d’r, “daen 
Trump haet toch waal ein verreks groate femilie. Esse die allemaol op de foto wille 
zètte, den kómme ze de gezètte waal weer breijer aan ’t make!”  
Dae “nuje Leenaard”, dae haet ouch eine bril. Opèns zaet d’r zoa zónger mit de ouge 
te knippere: “De natuur is toch óngeluifelik, det is ein wónjer. Wie ’t Herrgöttje 
vreuger de aerd gesjaope haet, toen wós nog nemes det ich eine bril zou gaon drage. 
En toch sjtaon mien oare precies op de gooi plaats. Det vènj ich toch knap!”  
Ze hawwe ’t ouch euver die drie brille veur ein geldj bie de Sjpekzeikerd. “Ich höb 
eine väöl baetere brilleman”, zaet Leenaard, “dae van mich, dae maak mich van drie 
aw brille eine nuje. Det is pas echte reklaam!”  
Hae woor zich net zó’ne lekkere Belsje trappis aan ’t insjötte, en hae kreeg neet al te 
väöl sjoem. “Jóng, dao kènse toch niks van”, zaet eine. “Dem mósse van väöl hoger 
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insjötte, anges krisse geine sjoem!“ „Och“, zaet oos Leenardje, “det hoof ouch neet, 
dem höb ich al genóg in de femilie!”  
Eine van de jónges, dae kènt hieël sjlech sjtilzitte. Dae haet uch vreuger mesjien 
einen auto verkoch of uch den auto gemaak. Dae duit en maak thoes alles zelf. Zelfs 
ziene zoon haet d’r nog zelf gemaak. Dèks is d’r ónröstig en óngedurig achter ziene 
pot beer. Den is d’r bedreuf det d’r niks te doon haet sjtrak, want den is die waek 
thoes niks kepot gegange. Zien vrouw sjient d’r al sjtiekem veur te zörge det get 
kepot geit, den is d’r teminste weer ein uurke sjtil.  
Vreuger besjproke w’r aan zó’n cafeetäöfelke ouch nog ummer de politiek, mer dao 
zeen w’r noe sinds daen Trump mer mit oetgesjeid. Dao is gein beginne mieë aan.  
Allewiele geit ‘t, wie lèts op ’t Belsj, dèkker euver ’t huwelik. Dao kumpse ouch 
noait euver oetgezeiverd. D’r zote twieë Belsje bie. Eine vertèlde: “Ik ben in 
vechtscheiding”, en den angere woor “heel gelukkig niet getrouwd”. W’r höbbe die 
men toen èns probere oet te lègke wat ze waal neet allemaol misde, mer ’t maakde 
toch neet al te väöl indrök.  
Wie w’r vertèlde wie lang det weer allemaol same waal neet getrouwd wore, keke 
ze ós vol mitlieje aan en zagte mer niks mieë. Ich heuërde ze waal dènke: “Die zeen 
ech neet mieë te redde!” Wèt g’r wat eine van die Belsje zag? “Hoe lang moet ge 
nog?”  
Ich vertèlde ouch èns det weer thoes zó’n klein pappegeike höbbe, ein agapornietje. 
De vrouw kènt bienao alles mit dae prengel en haet dem bekans gans taam. Bie mich 
zèt d’r zich waal op miene kop of op miene sjouwer, mer es ich mit ein handj nao 
hem reik den bit d’r ónmiddelik. “Jao”, zègk ich, “die loestere mer nao eine, die 
höbbe mer eine baas“.  
„Mer“, zaet Gene, „det is bie ós toch ouch zoa”. “Jao”, zaet Jan, “en van die koosse 
ters ouch ech gein twieë höbbe, want den woorse de gansen daag aan ’t werk!”  
Leenaard vreuger, det woor zó’nen awwerwètse prengel, mer oze nuje Leenaard geit 
toch ouch waal mit zienen tied mit, al is ‘t den neet op alle óngerdeile. Hae haw zich 
per computer veer nuuj óngerbókse besjtèld bie “koopjes-deal”. “Doe wèts waal wie 
det is”, zaet d’r, “ze wore neet te duur, mer waal väöl verzendkoste. Mer doe krees 
waal eine gratis gum d’r bie”   
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Protestantisme in Susteren4 
Wil Schulpen 

Vijf eeuwen geleden, 31 oktober 1517 verkondigde Maarten Luther zijn 
vijfennegentig stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg. Dit wordt gezien 
als het begin van het protestantisme. Hierdoor is er veel aandacht voor het 
protestantisme en er werd in Grevenbicht een tentoonstelling georganiseerd. Onder 
de tentoongestelde objecten bevond zich eveneens een doopboek van de voormalige 
Nederlands Hervormde Gemeente in Susteren. Dit is het enig bekende document dat 
van het vroegere protestantisme is overgebleven.  

Periode 1517-1534 
In deze beginperiode was er in het land Gulik aanvankelijk sprake van een religieuze 
tolerantie, zeker in vergelijking met omliggende Luikse en Gelderse plaatsen. 
Hierdoor kon het opkomend protestantisme een veilige wijkplaats opbouwen in 
Susteren. Ondanks dat had Jan van Kleef5, hertog van Gulik, Kleef en Berg, graaf 
van Mark en van Ravenstein, bij zijn ambtman van Born er op aangedrongen toch te 
waken tegen de vele misbruiken die ontstaan zijn door de onkunde en het 
eigenbelang van de predikanten, waardoor aan het volk onchristelijke nieuwigheden 
werden verkondigd. De hertog dringt er bij zijn ambtman op aan zijn onderdanen 
toch vooral te waarschuwen.  
Toch vaardigde deze hertog een reglement voor de geestelijkheid uit, de Kerkorde, , 
die tamelijk evangelisch getint was, maar die toch nog niet voldeed aan de 
opvattingen van Luther. Nieuwigheden worden hierin niet geduld. Zon-, feest- en 
vastendagen moesten onderhouden worden. Hervormde denkbeelden worden geduld 
mits ze de goede orde niet verstoren. Op deze wijze probeerde de regering een 
neutraal standpunt in te nemen. Gulikse beambten kregen hierdoor een vrijere hand 
en de ambtmannen van Born en Wassenberg, die de hervormde ideeën een warm 
hart toedroegen, namen een bijzonder plaats in onder die beambten. Beide 
ambtmannen zouden uiteindelijk wegens hun doperse denkbeelden ontslagen 
worden.  
Op 8 april 1533 vaardigde hertog Johan van Kleef een toelichting op zijn Kerkorde 
uit, de Declaratio. Deze was opgesteld door Conrad Heresbach, die zijn werk met 
medewerking van Erasmus schreef. Erasmus kreeg voor zijn adviezen dertig 
goudguldens.  
In juni 1533 wordt een verordening in werking gesteld, waarin staat dat ambtman, 
schout, schepenen en kerkmeesters informaties moeten leveren. Alhoewel de 
Lutherse leer ongemoeid bleef, werden alle theorieën die verder gingen dan het 
katholicisme en alle nieuwigheden van radicale aard streng vervolgd.  
Een maand later stelt de hertog zijn beleid weer bij: hij beveelt om alle aanhangers 
van de als onchristelijk gekenmerkte predikers genadig terug te laten komen als ze 

                                                      
4 F. Th. W. Smeets e.a., Born, een koninklijk domein met een boeiend verleden …,  pag. 90 
en volgende. De vermelde documentatie schijnt niet volledig, maar slechts in flarden 
vermeld. 
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de Kerkorde zouden nakomen. Ook gevangenen konden op grond hiervan vrij 
komen. Zo niet moesten ze verbannen worden. 
Dionysus Vinnius, oud pastoor van Aldeneik en ‘omgeschoold’ in Wittenberg, is de 
eerste bekende prediker van het protestantisme in Susteren in 1530. Hij schijnt na 
april 1532 enige tijd in Susteren gewoond te hebben. Ook vanuit Maastricht kwam 
men te Susteren naar hem luisteren. Hij predikte het avondmaal onder twee 
gedaanten. Hij was door een twaalf- of veertiental Susterenaren met medewerking 
van de ambtman van Born, Rennenberg, naar Susteren gehaald. In Susteren woonden 
inmiddels ook twee oud-parochianen van hem. Hein Slachtschaap, ook een prediker, 
kon wel Susteren niet in en preekte buiten het stadje onder een boom. Ook iemand 
uit de buurt, ene Gillis, had gepreekt. In 1533 lezen we dat enkelen uit het 
prinsbisdom Luik verjaagd zijn en zich te Susteren gevestigd hebben.  
In de hertogelijke kerkvisitatie van 1533 lezen we verder: De schout vertelde dat 
Hein Slachtschaap kwaad was geweest toen hij Susteren niet in mocht. Deze zei toen 
dat ze niet moesten geloven dat de pastoor onder de mis het bloed en lichaam liet 
zien, maar dat dat een ‘koekoek’ was.  
In het rapport wordt ook verslag gedaan van de verhoren van de onkerkelijken. 
Hieruit blijkt dat Dionysius Vinnius het sacrament van de eucharistie in twee 
gedaanten geeft.  
Er worden een dertiental personen kennelijk uit Susteren vermeld, maar ook enkele 
uit Buchten. De opvallendste naam is een boekbinder, wat kennelijk op een 
importpersoon lijkt.  
Daarnaast is er een lijst uit 15336 waarop meer dan honderdveertig namen vermeld 
staan en die staat voor minstens tweehonderddertig personen. Dit is een lijst van 
mensen die hun Pasen niet gehouden hebben. In hoeverre deze als aanhangers van 
het protestantisme gehouden moeten worden, is onduidelijk. Afsluitend staan onder 
de lijst vier predikanten genoemd: Erken van Louwe, Geerken Teyskens, Enken 
Isebeels en Hein Scherys.  

Periode 1534 – 1600  
In 1534 zijn de boeken van Dionysus Vinnius in beslag genomen en naar Düsseldorf 
gebracht. De predikant is al op 6 november 1533 naar Munster uitgeweken. Vanuit 
Munster stuurde hij nog brieven met vermaningen naar zijn aanhangers en vrienden 
te Susteren. In dat jaar was hij ook overgegaan tot de Anabaptisten, mensen die de 
kinderdoop niet aanvaarden. In Munster, het heilige Sion van Jan Beukelszoon, 
predikte hij de veelwijverij. Hij werd door zijn sectegenoten uitgekozen als een van 
de “apostelen” die het nieuwe evangelie over de wereld moesten verspreiden. Later 
predikte hij nog te Osnabrück, waar hij werd gevangen genomen en te Iburch 
onthoofd. 
December 1534 krijgt ook de vervolging in het land Gulik vorm. De hertog geeft een 
verordening uit waarin staat dat alle wederdopers ter dood moeten worden 
veroordeeld. Verbannen zullen worden zij die niet geloven in de aanwezigheid van 
Christus in het brood en de wijn. En  nog meer zaken die in overeenstemming met 
de leer van Rome was, werden aangepakt. 



41 
 

Begin 1535 breekt de vervolging uit en proberen de andersdenkenden te vluchten, 
naar Amsterdam of Munster. Enkelen vonden opvang te Grevenbicht en te Wolfrath. 

Toch waren er mensen die ondanks alles aan het nieuwe geloof bleven hangen en 
daarvoor gedood werden: 1 februari werd Bartholomeus van de Berg veroordeeld tot 
de brandstapel wegens ketterij. Elders las ik dat hij op het Vrijthof te Maastricht 
onthoofd werd. Zijn vrouw werd verdronken in de Maas. Bartholomeus  was 
woonachtig te Dieteren en molenaar geweest. 
Een weergave van het handschrift waar zijn veroordeling staat is:  

Bartholomeus van den Berge, woonachtig te Dieteren, molenaar is de 23 
januari en volgende dagen 1535 verschenen voor de stadhouder en schepenen 
van beide rechtbanken van de stad Maastricht. 
Ten eerste zegt voornoemde Bartholomeus  herdoopt te zijn door een vreemde 
man in zijn eigen huis. Hij kende de man niet. Men noemde hem Jan Smeitgien. 
Bj de doop waren ten hoogste tien tot twaalf personen. 
Gevraagd hoe hij herdoopt was antwoordt hij: dat de doper water uit een potje 
nam en zei: ”Ik doop jou in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. 
Eveneens zei hij dat de doper hem beval dat hij geen waarde meer mocht 
hechten aan de heilige sacramenten en de missie. Waarop hij gezegd heeft dat 
hij dat niet meer deed. Hij meent dat brood en wijn gewoon brood en wijn zijn. 
Al drie jaar voordat hij gedoopt was hing hij dit geloof al aan. Ten aanzien 
van de kinderdoop ontkende hij ook de waarde hiervan. 
Op de vraag waarom hij gevlucht was, antwoordt hij dat hij ‘bezorgd was 
aangetast te worden’.  Hij heeft ook de roep gehoord zijn sekte te volgen en 
naar Munster te gaan (?). Hij heeft degene die hem gedoopt heeft ook bisschop 
horen noemen.   
Eveneens zegt hij dat Giel Hengelen en Jan in de Valk te Wijk hem verteld 
hebben dat te Moerveld in de herberg, dat God de wereld straffen zal en dat 
een koning zal komen uit Munster of Amsterdam. Die koning moeten de 
broeders volgen en ze moeten doen wat die koning beveelt. 
Eveneens zegt hij dat ook zijn vrouw  vijftien dagen na hem wederdoopt is 
door voornoemde Jan Smeitgjen. Eveneens zijn twee schoonzusters, die nu 
ook gevangen zaten ook herdoopt en bekend dat hij zijn vrouw en 
schoonzusters tot de wederdoopt heeft overgehaald. Tevens antwoordt hij 
desgevraagd dat hij aan de biecht door priesters afgenomen geen waarde 
hecht. Gevraagd naar het vagevuur antwoordt hij dat hij ook daar niet in 
geloofd. Dat is goed  voor de zakken van de papen (priesters), ‘die maken vette 
soepen’. Wijwater houdt hij voor gewoon water. 
Nota .  Bartholomeus volhardde en bleef bij hetgeen hij boven uitgesproken 
heeft en is veroordeeld tot het vuur en geëxecuteerd op de eerste dag van 
februari 1535. 

Mente, dochter van Jan Heynen, echtgenote (huisvrouw) van Bartholomeus 
zelfde jaar. 
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Ten eersten gesteld dat voornoemde Mente herdoopt is omtrent Kerstmis 
laatstleden in haar huis van niemand genoemd Lenart uit het Eyssenbroek5 in 
het voorhuis met nog drie vrouwen. DE een genoemd Elisabeth, ongehuwd, 
de dochter van Jan in ’t Veld van Dieteren, Catharina, dochter van Jan aan 
de Bongartz en Barbe eveneens dochter van dezelfde Jan, beide ongehuwd. 
Gevraagd hoe ze werden herdoopt antwoordt ze: dat de doper nam water uit 
de put en doopte haar in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. 
Eveneens  zei ze dat de doper haar geleerd heeft dat ze niet meer zou geloven 
wat de heilige kerk voorhoudt. Ze zou niet meer vasten, omdat de ene dag even 
goed was als de andere. 
Voornoemde Mente heeft op de andere punten hetzelfde beleen als haar man 
Bartholomeus. 
Nota. Omdat Mente ten laatste door goede begeleiding van een predikant zich 
vergist te hebben en haar standpunten verlaten en genade gevraagd is zij 
veroordeeld tot het water en geëxecuteerd op de eerste dag van februari.  

Ondanks deze zware straffen bleven mensen de nieuwe godsdienst aanhangen: de 
opvolger van de ter dood gebrachte Bartholomeus onderging een jaar later te 
Montfort hetzelfde lot. 
In de jaren 1534 en 1535  was in het ambt Born, waartoe Susteren behoorde, een 
ware ketterjacht uitgebroken. In deze jaren zouden te Born maar liefst rond de veertig 
wederdopers ter dood zijn veroordeeld. Er moesten zelfs maatregelen genomen 
worden om oproer te voorkomen. Dit alles ten gevolge van de afkeer onder de 
bevolking van geloofsvervolging en het medelijden met de slachtoffers. 

In 1557 herdoopt Lemgen der Seifenkremer vijftien personen op één dag te Susteren. 
Hij is daarna nog werkzaam te Born, Gangelt en Vucht (Waldfeucht) 
In het hertogelijke visitatieverslag van 1559 vinden we wat het protestantisme het 
volgende: De pastoor wil zich van de foute leer en de scheldpartijen onthouden. Hij 
zegt dat er enkelen zijn die de wederdoop aanhangen. Er gaan maar weinig van hen 
naar de kerk. De schepenen van Susteren verklaren onder ede dat ze de namen van 
deze personen aan de voogd te Sittard schriftelijk hebben overhandigd. Hieruit blijkt 
dat een aantal berouw hebben getoond en een aantal niet verschenen zijn.  Een vijftal 
personen worden in de lijst nog wederdoper genoemd en twee sacramentariers. 
Wederdopers meenden dat de kinderdoop niet geldig was en alleen volwassenen 
gedoopt konden worden. Sacramentariers geloofden niet dat Christus aanwezig was 
in het sacrament van de eucharistieviering (hostie). 

In de jaren 1566 en daarna begon de hertog scherper op te treden tegen de 
hervormden, vooral tegen de calvinisten. Vanaf de preekstoel werd een nieuwe 
verordening afgekondigd die voorschreef dat de goederen van onwilligen verbeurd 
verklaard werden en hun huizen, schuren en stallen indien nodig afgebroken moesten 
worden. De hertog zond ‘prediger Matheisen’ naar onder meer Susteren om de 
wederdopers op andere gedachten te brengen 
                                                      
5 Gezien het lidwoord voorafgaand Eyssenbroek is het Susterense Isenbroek bedoeld en niet 
het aangrenzende dorp Isenbruch. Wellicht dat hij dan woonachtig was te Heide. 
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Ook in 1574 zien we een lijst van vijftien wederdopers, waaronder een smid, verver 
en volmolenaar.  Zij werden uit het land verbannen. Vier anderen waren weer als 
katholiek aangenomen, een vrouw werd, omdat ze blind was, niet verbannen. Een 
andere vrouw werd vrijgelaten alhoewel ze niet alle dwalingen had toegegeven.  We 
zien dus rond de twintig personen werden als protestants aangezien en vervolgd. 
Doordat de volmolenaar, Kalt van den Valderen, verbannen was, werd de volmolen 
gesloten. Dit duurde bijna twintig jaar aleer de volmolen weer vrij werd gegeven. 
In1593 werd ze weer verpacht en blijkt ze eigendom van de hertog. Of de hertog 
door de verbanning van de volmolenaar in het bezit van de molen gekomen is of dat 
hij twintig jaar lang een bedrag van zestien en een halve gulden pacht is misgelopen, 
wordt niet duidelijk. 

De zeventiende eeuw (1600-1700) 
Begin zeventiende eeuw (1609)  worden op het stadhuis te Susteren de stedelijke 
vrijheden bekrachtigt en vrijheid van godsdienst verkregen en zien we in Susteren 
een hervormde gemeente gesticht. Het doopboek van deze gemeente is nog steeds in 
het bezit van de protestante kerken in de Westelijke Mijnstreek. 

In het jaar 1623  wordt Susteren bijna geheel verwoest door brand6. De 
gereformeerde predikant van de gereformeerde gemeente van Heinsberg had met 
eigen ogen aanschouwd welke rampzalige gebeurtenis zich had voltrokken. Terug in 
Heinsberg startte hij een actie voor ‘de mensen van onze geloofsgemeenschap’ in 
Susteren die zwaar getroffen waren. Uit de gulle gift blijkt wel dat de hervormde 
gemeenschap te Susteren toch wel enige omvang toonde. 

In de jaren erna werd de protestantse eredienst weer verboden. In 1635 gaf de hertog 
weer toestemming aan de hervormden om hun godsdienst uit te oefenen. 

In 1647 heeft het protestantisme voet gevat in Susteren. In een hertogelijk 
visitatierapport wordt gesteld dat naast vijfhonderd communicanten er ook 
tweehonderd “ketters, calvinisten en wederdopers” zijn.  

In 1671 geeft pastoor Broccaerts, die al zo’n dertig jaar pastoor-kanunnik te Susteren 
was en tevens landdeken van Susteren, een beschrijving van zijn parochie, men zou 
kunnen zeggen een visitatiebezoek als deken aan zijn parochie. Hij schrijft : 
“Van de hervormden was er noch vóór noch na het jaar 1624  enige openbare 
geloofsuitoefening, afgezien van het feit dan vóór het jaar 1624 de zusters van de 
graaf Hendrik von den Bergh soms particulier een dienst hadden. Na het jaar 1624 
hebben de niet-katholieken van Susteren te Sittard de preken bijgewoond. Ze hebben 
een eigen kerkhof in de Susterense voorstad7. Hun kinderen worden gedoopt in 
Sittard en worden er ook in de echt verbonden. Het aantal der niet-katholieken 
beloopt in het totaal eenentwintig. Toch is er geen geheel ketterse familie op ten 
hoogste één à twee na. Ter verzekering van de waarheid [is dit ondertekend door] 
Joannis Broccaerts landdeken, kanunnik en pastoor. 
                                                      
6 Wil Schulpen,  Hulp uit Heinsberg 1623, in Heemklank 1996 nummer 3, pag. 23 e.v. 
7 Een mondelinge overlevering verhaald dat de bewoners van de huizen aan de Louerstraat 
vaker ziek waren. Men wijt dit eraan dat ze op een kerkhof gebouwd zouden hebben 
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In Dieteren zijn absoluut geen aanhangers van de hervormde godsdienst noch van 
het geloof van Augsburg. 
 
Heeft het protestantisme daadwerkelijk voet aan de grond gehad? 
Tot tweemaal toe zien we dat een aanzienlijk gedeelte van de Susterense bevolking 
niet hun katholieke plichten vervullen, met name de paasplicht. Hebben we nu met 
een zeer grote groep (een kwart tot een derde van de bevolking) mensen te maken 
die protestant zijn geworden. Of waren het mensen die noch het een noch het ander 
waren en min of meer onkerkelijk?  
De groep die wel tot het protestantisme is overgegaan lijkt nooit groter als een 
vijfentwintig tot veertig personen geweest te zijn. Maar ook dit is slechts vermoeden. 
De sprokkelingen over het protestantisme in Susteren geven geen helder beeld over 
de omvang van het protestantisme in Susteren in de zestiende en zeventiende eeuw.  
 
Twintigste eeuw 
In de twintiger jaren van de vorige eeuw werd door de Nederlandse Spoorwegen een 
complex van tweeënvijftig huizen gebouwd: Kavinksbosch. Hier vestigde zich 
spoorwegpersoneel uit het noorden en westen van ons land, voor een groot deel 
protestant. Een voormalige directiekeet, die gebruikt was  bij de aanleg van het 
spoorwegemplacement, werd ingericht als kerkgebouwtje voor protestanten. Het 
“protestants kirkske”, zoals het in de volksmond werd genoemd, lag aan de 
Parallelweg. Het werd kort na de oorlog afgebroken.  
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Documentatie oorlogsgeschiedenis Susteren 
Evert Zits 

De geschiedenis van Susteren tijdens de Tweede Wereldoorlog is niet in de mist van 
het verleden verdwenen. Integendeel! Er is veel over opgetekend, met name over de 
oorlogsperide van september 1944 – januari 1945, een van rampzaligste tijden van 
Susterens eeuwenoude bestaan. 
De meeste van de dramatische gebeurtenissen die toen plaatsvonden zijn beschreven 
in de twee boekwerken: 
“Susteren schrijft geschiedenis” door Evert en Piet Zits (1984). 
“Wij waren erbij” door Sef Heggen (1999). 

Maar in de loop der jaren (en nog zeer recent) zijn tal  van verhalen, artikelen en 
dagboeken over die oorlogstijd verschenen. Vele daarvan zijn gepubliceerd in ons 
verenigingsblad “Heemklank”, dat voor het eerst verscheen in 1978, maar ook in 
andere bladen en tijdschriften. 
Wij menen er goed aan te doen om, in het belang van de plaatselijke 
geschiedschrijving, een zo volledig mogelijke documentatie samen te gaan stellen 
over die oorlogsperiode. 
Een eerste aanzet volgt hieronder. 

Titel artikel schrijver Heemklank 
D’n oorlog Angelique Heijnen 1999-2 
Tony Blyth, wiens oom in Susteren 

sneuvelde 
Angelique Heijnen 2002-1 

Even terug in Susteren in oorlogstijd Angelique Heijnen 2003-2 
Oorlogsspel “’n Moder” Piet Zits 1987-3 
Herinneringen aan de oorlogstijd Theo Schreuders 2010-1 
De decoraties van majoor John Evans Jan Valentijn 2009-1 
Zender “Radio Herrijzend Nederland” Gidi Verheijen 2009-2 
65 jaar bevrijding Susteren 

“oorlogswandeling” 
Cor Voorter 2009-4 

Meister Meuffels en Majoor Evans Cor Voorter 2010-2 
Oorlogsherinneringen (Posterholt 16-

25 januari 1945) 
B. Cuypers 1980-4 

Verhaal eerste gesneuvelde Amerikaan 
in Susteren 

Guus Urlings 2017-4 

De slag om de Roerdriehoek (boek) Piet Baghus 1982-2 
Ontmoeting met de bevrijding (boek) Piet Baghus 1985-4 
Kórsmes in d’n oorlog Evert Zits 1990-4 
Settela (zigeuners te Susteren tijdens 

de oorlog) 
Evert Zits 2000-1 

Levensloop van een kanon Evert Zits 2000-3 
Joden te Susteren tijdens de oorlog Evert Zits 2001-2 
Oorlogsverhaal Paul Peters (Broek) Evert Zits 2002-3 

HISTORIE 
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In Memoriam Jacobus Gregorius 
Reinders 

Evert Zits 2004-1 

Invasieboek meester G. Meuffels Evert Zits 2004-2 
2004-3 

Oet d’n album van majoor Evans Evert Zits 2004-2 
Oorlog en evacuatie (gedenkstenen) Evert Zits 2004-3 
Kerstverhaal anno 1944 (onderduikers 

in kerk/ klooster) 
Evert Zits 2004-4 

In Memoriam Engelse soldaat Gordon 
Thomas Blyth 

Evert Zits 2004-4 

De wederopbouw van Susteren Evert Zits 2005-2 
2005-3 
2005-4 

De laatste dagen van de Engelse piloot 
John Arkle 

Evert Zits 2006-1 

Radioroof in de Tweede Wereldoorlog Evert Zits 2009-2 
Evacuatie-dagboek van schoolmeisje 

(Liesbeth Ophelders-Huys) 
Evert Zits 2011-2 

Het gevecht om Susteren op 17 januari 
1945 verteld door majoor John 
Evans 

Angelique Heijnen en 
Evert Zits 

2008-4 

Van nao d’n oorlog Loek Storken 2014-1 
Een zoektocht die beloond werd 

(evacuatie familie Rour-Stelten naar 
Friesland) 

Hans van Engeland 2017-3 

Sef Pernot Jacques Rours 2017-4 
 
 
Verhalen niet vermeld in Heemklank 

 In zijn boek “Wij waren er bij” schrijft Sef Heggen uitvoerig over zijn eigen 
belevenissen in de oorlog. Er zijn in dit boek ook nog enkele verhalen 
opgenomen van Susterenaren over hun eigen oorlogservaringen te weten Frans 
Hochstenbach, Lowie van der Leek, Sef Hendrix, Jan Derks, Baer Kleuskens, 
Margriet Huskens, Jan en Fien Buckx en hun familie (1999) 

  “De ontruiming van Susteren” Peter Heijnen, 1945 
Verslag en dagboekaantekeningen van enkele personen in Feurth, die na 
ondergedoken te zijn, kort voor de strijd om Susterern (17 januari 1945) Susteren 
verlieten. 
 

  “Suestra bode” (1970) Herdenkingsnummer bij gelegenheid van viering 
Susteren 25 jaar bevrijd. Het gedicht “vrijheid” van Piet Zits werd toen voor het 
eerst gepubliceerd. 
 

  ‘De Limburger’ 2 november 1984. Interview Guus Urlings met Piet en Evert 
Zits over het verzamelen van Susterense oorlogsherinneringen. 
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 “De Limburger” 9 december 1984. Interview Peet Adams met Sef Schulpen en 

Evert Zits over ‘de vertraagde bevrijding van Susteren en Dieteren’. 
 

 Dagboek H.H. Penders, Dieteren 
 

 Dagboek Harie Mostard, Marktstraat 
 

 Verhaal/ oorlogsherinneringen Huub Mostard 
 

 Dagboek Chris Rutten 
 

 Aantekeningen pastoor Hangx 1939-1948 
 

 Krantenartikel: 10 mei 1940. De oorlog begon op de Susterense Hei. 
 

 Oorlogsherinneringen P.H.P. Lumens, Salvatorstraat 17 

 

Documentaires 

‘Susteren in de greep van de oorlog’, Fer Mertens en Evert Zits, 1985 

‘Spelen in vrijheid’ (Majoor Evans en Susteren),  Ton Vranken en Cor Voorter, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mannen uit Feurth, 
die, na ondergedoken 
te zijn, Susteren 
verlaten begin 
januari 1945, kort 
vóór inname van 
Susteren door 
Engelse troepen. 

V.l.n.r. onbekend, 
Sjeng Heijnen, Leo, 
Tien (Tienus) en 
Adam Bilo 
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Het Papenmunster8  
Wil Schulpen 

In dit laatste artikel over het Papenmunster willen we terugkomen op de zienswijze 
van pater Peters. Hij verkondigde vijfentwintig jaar geleden dat het Papenmunster te 
Feurth oorspronkelijk het klooster St. Salvator, Petrus en Paulus was dat in 714 door 
hofmeier Pepijn van Herstal en zijn vrouw Plectrudis aan de bisschop van de Friezen, 
Willibrordus, gaf.  

Deze zienswijze heeft toen weinig bijval gekregen. Ook ik was weinig gecharmeerd 
van het verhaal, hetgeen te wijten was aan mijn navolging van pastoor-deken 
Johannes Broccaerts, die in de zeventiende eeuw meende, dat het Papenmunster op 
een perceel langs de Elzenweg was gelegen. Echter de ligging van een parochiekerk 
aan de gemeentegrens vind ik achteraf toch onhoudbaar.  

Dat de zienswijze van pater Wil Peters ook anders geen waardering ontving, wijt ik 
vooral aan het feit dat in het Susterens geheugen een onjuiste zienswijze is 
ingeslopen. Men meent vaak nog tot op de dag van vandaag dat de parochiekerk die 
naast de Amelbergakerk stond tot omstreeks 1800 en die nu verbouwd is tot een 
woonhuis waarin deken Lauvenberg zijn verblijf heeft, het Papenmunster is geweest. 
Men ziet dan ook niet in dat het begrip Papenmunster staat voor een klooster en niet 
voor een kerk. Munster is nu eenmaal afgeleid van het Latijnse begrip monasterium 
wat klooster betekent.  

Onze Susterense pater was de eerste die dat alles onderkende en er over schreef. 
Wanneer we bekijken wat er zoal over het Papenmunster geproduceerd is, dan is er 
op de eerste plaats de naam van het complex Papenmunster, hetgeen zoiets als 
mannenklooster betekent. In de Susterense historie is er slechts één mannenklooster 
uit de middeleeuwen bekend en dat is de schenking aan Willibrord in 714. Een 
tweede document van datzelfde klooster dateert van enkele jaren later, als Ansbald, 
monnik te Susteren, een schenking doet. Daarna verdwijnt dit mannenklooster uit de 
bronnen. Het heeft mogelijk een kortstondig leven gekend.  

Een bijzonder gegeven is het geestelijk ambt ofwel beneficie Papenmunster, dat ook 
het Willibrordusaltaar genoemd wordt. Deze vaste combinatie (Papenmunster en 
Willibrordaltaar) doet ons vermoeden dat in het gebouw Papenmunster een 
Willibrordaltaar stond. Aan dit altaar was een beneficie, een ambt, verbonden. Nadat 
het parochiegebeuren overgeplaatst was binnen het stadje, is het beneficie nog een 
tijd lang aan het Papenmunster verbonden geweest. Met de afbraak van het 
Papenmunster heeft het beneficie elders in Susteren onderdak gevonden en is dus 
blijven voortbestaan, ook al was het gebouw Papenmunster verdwenen.   
                                                      
8 Artikel als vervolg op Papenmunster (HMK 2016,2), Het lege Papenmunster (HMK 
2016,3), het Papenmunster en het collatierecht (HMK 2016-4), Het Papenmunster, 
parochiekerk in de vroege en volle middeleeuwen (HMK 2007-1) en Het gebouw 
Papenmunster  (HMK 2007-3) 
 

HISTORIE 
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Wordt met beide overwegingen nu stevig onderbouwd dat het Papenmunster 
voortgekomen is uit de Salvatorabdij van Willibrord? … Ik weet het niet. Het 
Papenmunster hangt volledig in de lucht wanneer we het niet koppelen aan 
Willibrord9. En hoe willen we de naam van het beneficie aannemelijk maken. Geen 
echt bewijs, maar toch …! 

We kunnen nog wel de onderbouwing er tegenover zetten dat aan het de 
vrouwenabdij met de Amelbergakerk de Salvatorabdij van Willibrord is 
voorafgegaan. Het enige mij bekende argument is dat de patroonheilige van de 
vrouwenabdij tot 1800 Salvator was. Dat Salvator de patroonheilige tot de opheffing 
van het adellijk stift in 1802 was, is pertinent onjuist gebleken. Hiermee is er geen 
onderbouwing meer: geen argument, laat staan enig bewijs. 

Met het Papenmunster als Salvatorabdij wijzigt het historisch verhaal van Susteren 
wezenlijk10! Daarom is het zaak niet te licht een ommezwaai te maken.  
Een basis voor de verandering is echter ook dat de kunstgrepen die in het bestaande 
verhaal nodig waren, eindelijk overbodig zijn. De overlevering kan vaak zonder 
meer als juist overgenomen worden. 
1. Er is geen verandering van mannen- in vrouwenklooster meer nodig.  De 

zeventien/ achttiende eeuwse zienswijze dat de abdij door de Noormannen 
verwoest werd, is overbodig geworden. 

2. In het bestaande historisch verhaal schonk Pepijn de abdij Susteren aan 
Willibrord en zijn verre nakomelingen Arnulf en Zwentibold schonken de abdij 
nog geen twee eeuwen erna andermaal weg uit de koninklijke bezittingen. 
Eigenlijk onmogelijk, tenzij het klooster weer in het bezit van de familie is 
gekomen; wat wel hoogst onwaarschijnlijk is. 

3. De historische aantekeningen over Susteren van Gilles van Orval (1247-1251) 
kunnen nu in zijn geheel aanvaard worden zoals deze het aan het perkament 
toevertrouwde. Het verhaal hoeft niet meer in twee stukken opgeknipt te worden: 
één gedeelte achtste eeuw en het ander deel negende/ tiende eeuw. 

4. Amelberga kan als tijdgenoot van Willibrord beschouwd worden. In de 
levensbeschrijving van Willibrord wordt een hoofdstuk aan een Amelberga 
gewijd. Ook in de levensbeschrijving van Amelberga speelt Willibrord een rol11. 

5. Sanderbout die als heilige en zelfs als martelaar te boek stond kan weer als 
heilige en stichter gezien worden. In het huidige historisch verhaal was het 
onhoudbaar hem als heilige te zien  aangezien hij voor  Zwentibold gehouden 
wordt. 

                                                      
9 Overwegingen met een tweede mannenklooster in de vroege middeleeuwen in Susteren laat 
ik achterwege. Mijns inziens een brug te ver. 
10 De kloosternederzetting aan de Amelbergakerk bestond in 714: opgravingen van Henk 
Stoepker 1991-1993. Ze waren dus tegelijkertijd! En niet na elkaar! 
11 De eigen levensbeschrijving van Amelberga is verloren gegaan. Uit begin achttiende 
eeuwse bron is bekend dat haar levensbeschrijving zoveel geleek op die van de gelijknamige 
heilige van Temse dat ‘niet weinigen’ beide heiligen voor dezelfde persoon hielden. Hetgeen 
in overeenstemming is met het feit dat de pastoor van Temse in 1647 in Susteren relieken 
kreeg. Wellicht dat te Temse de relieken verloren waren ten gevolge van de beeldenstorm. 
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Zo is nog wel het een en ander toe te voegen aan het rijtje. De vraag is dan wel of 
dan niet veel van het zelfde vermeld wordt. Zo kan men zich afvragen of het onder 
vijf vermelde niet als afgeleide van het onder drie vermelde is te beschouwen. 
Maar één zaak kan er wel aan toegevoegd worden, of moet we wachten totdat Henk 
Stoepker met zijn definitieve rapportage over de opgravingen 1991-1993 komt? 
Voor zover als resultaten c.q. gegevens van het grafveld bekend zijn en beschikbaar 
gesteld door Henk Stoepker leiden deze ons tot de conclusie dat het achtste tot tiende 
eeuwse grafveld bij een vrouwenklooster hoort en een mannenklooster vrijwel 
uitsluit. 

De zienswijze van pater Wil  Peters, nu vijfentwintig jaar geleden verwoord, kunnen 
wij op basis van hetgeen bekend is, geheel onderschrijven wat betreft zijn uitspraak 
dat het Papenmunster in 714 het Salvator, Petrus en Paulus-klooster was.  
Wij willen als afsluiting een  mogelijke ontwikkeling van het Papenmunster 
reconstrueren. Weliswaar zonder harde bewijzen, maar die kunnen we ook 
nauwelijks verwachten uit die vroege periode. 

Ca. 650 stichting Papenmunster als een missiehuis: een kleine kerk met eraan 
gekoppeld een kleine behuizing voor enkele missionarissen. 

Ca. 713/714 koopt Pepijn van Herstal dit missiehuis, dat in de directe omgeving ligt 
van een vrouwenklooster. Hij koopt het van Alberiek en ene Haderiek en verbouwd 
het tot een groter onderkomen voor Willibrord en zijn metgezellen, die uit hun 
missiegebied gevlucht zijn door de komst van Radboud koning van de Friezen. 

Ca. 720/723 verlaten Willibrord en de zijnen Susteren en vertrekken weer naar hun 
missiegebied van de Friezen na de zege van Karel Martel op de Friezen.  

Daarna wordt het complex weer ingenomen door de oorspronkelijke bewoners, 
monnik-missionarissen uit onze streek. Het complex heeft steeds als kerk voor de 
mensen uit de omgeving gefungeerd. De kerk blijft hierna de parochiekerk. 

Omstreeks 1260, als Susteren stadsrecht ontvangt, wordt het parochiegebeuren 
binnen de stad gebracht, waarschijnlijk binnen de abdijkerk van het 
vrouwenklooster. Het Papenmunster blijft als een soort hulpkerk buiten de stad 
achter. Wellicht behoud het dus een functie binnen de parochie en wordt het 
Willibrordbeneficie met parochiële taken erin gesticht. 

In de loop van de veertiende of vijftiende eeuw is het gebouw tijdens 
oorlogshandelingen verloren gegaan. Mogelijk dat binnen de kloostergebouwen nog 
mensen zijn blijven wonen. 

Het begrip Papenmunster is vanaf de zestiende eeuw bekend als de naam van het 
beneficie dat na het verdwijnen van het Papenmunster tenslotte ook verplaatst 
werden binnen de vesting. 
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Effe raoje deil 10 

1.Luchtepaol 
1. Sjtraotlantaarn 
2. Hefboum 
3. Saort waogtoesjtèl 

2.Oetgesjteveld 
1. Sjtiekem d’r tösenoetgegange 
2. Sjoan gekleid 
3. Loup aafsjtandj gemaete 

3.Laar 
1. Sjlungelechtig maedje 
2. Aope plaats in ’t hout 
3. Damessjaal 

4.Sjpregitse 
1. Pien in de rök (sjpit)  
2. Fratse  
3. Saort keukske 

5.Oetlempe 
1. Gare oettrèkke 
2. Oetrèkke  
3. Lamp oet blaoze 

6.Pappendèk 
1. Väöl sókker op de pap 
2. Daaklaer  
3. Jas veur de pap 

7.Paeperplek 
1. Modervlek 
2. Saort plant 
3. Te väöl paeper in de sop 

8.Veldjkretser 
1. Jeukende krenkde 
2. Gesjieër veur in den haof 
3. Posdoef (zeuk zien voor op ’t veldj) 

9.Twieëleuëdig 
1. Load zjwaor (döbbel zjwaor)  
2. Extra oetneuëdiging 
3. Sjterke koffie 

 

 
 

EFFE RAOJE 
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Programma 2018 
Donderdag 18 januari :  thema: Santekraam door Annie Schreuders-Derks  

Donderdag 19 april: jaarvergadering, na pauze thema 

Donderdag 24 mei 24 : Thema: 100 jaar Mariaveld.  

Donderdag 21 juni: eerste busreis 

Juli: Gluren bij de Buren (samenwerkingsverband) 

Zaterdag 11 of 18 augustus: Kroedwèsj en fête Champètre 

Donderdag 21 september: tweede reis 

Donderdag 19 oktober: Thema:  herdenking Wereldoorlog I 

Donderdag 15 november: thema: Julianakanaal door Hans Noblesse.  
 
 
De oplossinge van Effe Raoje.   
1=1   2=2    3=1+2   4=2   5=2   6=2   7=1   8=3   9=3 koffie van twieë leuëdjes 
normaal wórt mer ein leuëdje koffie op ein kan gebroek 
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