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Weurdje van de redaksie 
Es geer dit aan het laeze zeet, sjuit ‘t veurjaor veur de deur of höb geer ‘t al 
bènnegelaote. Hieël dèks zègke weer den ouch: ein nuuj lente, ein nuuj geluid.  

De redaksie van d’n Heemklank geit ouch mit d’n tied mit, of baeter gezag, mót 
mit d’n tied mitgaon. 
In good overlègk mit ‘t besjtuur gaon weer den ouch ein van de kómmende maonje 
sjtarte mit eine ‘digitale nuujtsbreef’. Neet sjrikke en dènke : det is niks veur mich, 
want weer höbbe dao bès ein gooj raeje veur. 
Dökker kump ‘t veur det in d’n Heemklank activiteite op ‘t gebied van heem, 
kultuur en dialek neet kènne waere mitgenómme ómdet ze al höbbe plaatsgevonje, 
terwiel ze bès de meujte waerd zeen om der aandach aan te bestaeje. 
Dae nuujtsbreef wille weer gebroeke om dit te kènne óngervange. Neet allein veur 
det saort nuujts, mer ouch óm mieë de aandach te kriege van luuj die gein lid zeen 
van oos vereniging.  
Eine volgende sjtap is den ouch ‘n eige website, wo luuj terech kènne euver alles 
wat mit de Vereniging van Natuurvrunj te make haet.  De jaorgeng van d’n 
Heemklank en ouch van de Merkuf zulle dao op ouch te raodplege zeen.  
Weer hawte uch op de heuëgte wie alles zich ontwikkelt en es weer de nuujtsbreef 
en de website lancere, den zult geer det zeker es ieëste merke! 

Dus naeve de altied vertroewde Heemklank op papier, gaon weer es extra service 
de digitale sjnelweg op!  Dus maak uch mer neet ongerös! 
Ouch veur deze kieër weer väöl laesplezeer!  

 

WEURDJE VAN DE REDAKS IE      
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Susterenaren vonden werk en levenspartner in Duitsland 
Evert Zits 

Over de geschiedenis van de vroegere ‘brikkebekkers’ is in de loop der jaren veel 
gepubliceerd1. Het is het verhaal van Limburgse mannen, vrouwen en kinderen, die 
eind negentiende eeuw, begin twintigste eeuw naar Duitse steenfabrieken trokken. 
Onder vaak erbarmelijke omstandigheden moesten zij er zwaar werk verrichten 
tegen een schamel loon. Het leven van een Susterens brikkebekkersgezin wordt 
boeiend beschreven in het in 2002 uitgegeven boek “Eeuwelingen”, geschreven 
door Steffie van den Oord. Het is het relaas van oud-dorpsgenoot Louis 
Hellebrekers, op honderdéénjarige leeftijd gestorven in 2002, die als jonge knaap 
werkzaam was als brikkebekker. 
Dat men als seizoenarbeider werk ging zoeken in Duitsland gebeurde uit bittere 
noodzaak, want het waren toen sombere tijden in onze streken. De levensstandaard 
was minimaal en velen leefden op de grens van armoede. 

Brikkebekkers uit Broeksittard. Op de achtergrond hun vrouwen en kinderen. 
Foto werd gemaakt in 1899 

Behalve de brikkebekkers, die meestal met het hele gezin naar Duitsland trokken, 
waren er eveneens ‘Einzelgänger’ die de tocht naar de oosterburen maakten om er 
werk te vinden. Onder hen waren ook jonge meisjes die met name in Düsseldorf en 
omgeving een betrekking vonden. Een aantal van hen trof er niet alleen werk aan, 
maar later ook de ware (Duitse) Jacob. Dat is toen ook het geval geweest met een 
aantal meisjes afkomstig uit Susteren. 
                                                      
1 O.a.  De streekromen ‘De weg over de grens’ door Paul Haimon, uitgave 1958, heruitgave 
1978 uitgeverij Corrie Zeelen, Maasbree. ‘Brood op de plank’ door Frans Dieteren, uitgave 
1985. 

H ISTORIE  
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Deze interessante geschiedenis zijn we te weten gekomen dankzij een artikel 
gepubliceerd in het ‘Heimat-Jahrbuch 2008’ van de Duitse plaats Wittlaer, gelegen 
nabij Düsseldorf. Dit goed gedocumenteerd verhaal is geschreven door Rita 
Becker, inwoonster van Wittlaer, en is getiteld : “SIE KAMEN AUS DEN 
NIEDERLANDEN”, Junge Leute fanden Arbeit in Wittlaer und Umgebung. 

Hier volgt een vrije vertaling van het artikel.  
In de laatste decennia van de negentiende eeuw had zich de tot dan toe Biedermeier 
kunst- en tuinstad Düsseldorf tot een van de belangrijkste industriesteden van het 
Rheinland ontwikkeld. Dit had tot gevolg dat grote immigratiegolven inzetten, die 
het inwonertal enorm deden toenemen en de Düsseldorfse woningmarkt in grote 
nood bracht. De immigranten waren in de regel jonge mensen, waarvan de meeste 
uit de verdere omgeving van Düsseldorf kwamen en uit de landelijke streken van 
het Rheinland en Westfalen. 
Maar ook voor buitenlanders was het snel opkomende Düsseldorf aantrekkelijk. 
Terwijl zich tussen 1871 en 1905 het inwonertal verdrievoudigd had, was het 
aantal van de in Düsseldorf  verblijvende buitenlanders tot het negenvoudige 
gestegen. Daarvan namen de Nederlanders met verreweg de grootste afstand de 
eerste plaats in. Volgens de statistiek was in die jaren het aantal Nederlandse 
staatsburgers van 217 naar 3181 gestegen. Gezien de nabij gelegen grens, de nauwe 
economische betrekkingen tussen de Nederrhein en Nederland en mogelijk 
gemaakt door de aanleg van nieuwe verkeerswegen en spoorwegnetten, hadden 
veel Nederlanders in het industriële Düsseldorf de gewenste arbeidsplaats 
gevonden. Tramlijnen en een uitgebreid wegennet verbonden intussen de stad met 
de oorspronkelijk veraf gelegen landelijke regio. 

De geschiedenis  van Nederlandse seizoenarbeiders die in de oogsttijd van 
boerderij tot boerderij trokken en op het einde van de zomer weer huiswaarts 
keerden, is voldoende bekend. Volledig onbekend daarentegen is de manier waarop 
deze arbeidsbemiddelingen tot stand kwamen. Net zo min valt het te achterhalen 
door welke bemiddeling Josepha Craenen (geboren 1883), Hubertina Heijnen 
(geboren 1879), Cornelia Hülsmann (geboren 1873), Theodor Meuleners (geboren 
1873) en Elisabeth en Josepha Clasen (geboren 1878) op het einde van de 
negentiende eeuw van Susteren naar Wittlaer, Kaiserswerth en Düsseldorf 
kwamen, om er in vaste dienst o.a. op boerderijen en steenfabrieken te werken. 
Vermoedelijk zal het wel zo geweest zijn, dat de eerste die van Susteren naar een 
van de genoemde plaatsten trok en daar werk vond, als bemiddelaar voor anderen 
gefungeerd heeft.  
Op het einde van de negentiende eeuw bood de arbeidsmarkt in Susteren en 
omgeving nauwelijks kansen op een betrekking, zodat velen als gevolg van hun 
kommervolle bestaan hun vaderland verlieten.  
Tot de toenmalige emigranten behoorden ook genoemde jonge mensen die naar 
Duitsland trokken om in de landelijke omgeving van Düsseldorf te werken en om 
er te blijven, omdat zij hier ook hun levenspartner vonden. 
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Josepha Blomenkamp, 
geboren Craenen 

Susteren 
Dichtbij de Duits-Nederlandse grens, in de directe nabijheid van de Selfkantkreis, 
ligt in de provincie Limburg de gemeente Echt-Susteren. De plaats Susteren heeft 
een oude geschiedenis, waarvan de oorsprong teruggaat tot het jaar 714, toen 
Pepijn van Herstal aan de Ierse monnik Willibrord een landgoed schonk om er een 
klooster te stichten. Uit dit klooster van Willibrord is in later eeuwen een adellijk 
vrouwenstift ontstaan, dat in de negentiende eeuw door branden werd verwoest. 
Bewaard gebleven is echter alleen de grote Romaanse stiftskerk met crypte. 

In het jaar 1880 had Susteren negentienhonderdvijftig  inwoners, twintig jaar later 
was dit aantal tot tweeduizendtweehonderd gestegen. Nu (2008) zijn Susteren en de 
buurgemeente Echt samengevoegd en is het inwonertal van Susteren gestegen tot 
zevenduizendvierhonderdachtentwintig. Slechts weinig nakomelingen van de 
hiervoor genoemde personen hebben nog contact met verwanten in Susteren; 
weliswaar zullen alle familienamen daar heden nog gebruikelijk zijn. 

Josepha Blomenkamp, geboren Craenen 
Zij werd op 4 januari 1881 in Susteren geboren als 
dochter van Peter Craenen en zijn vrouw Maria 
Clara, geboren Palmen. Reeds op jeugdige leeftijd 
trok zij  naar het Duitse Kaiserswerth, waar zij als 
koffiemeisje werkte in een steenfabriek. Hier zal ze 
haar man, Anton Blomenkamp, hebben leren 
kennen. Deze woonde met zijn ouders en zusters in 
hun nieuwbouwwoning tegenover de steenfabriek. 
(Hier leeft tegenwoordig het achterkleinkind van 
Josepha en Anton Blomenkamp.) 
Josepha en Anton trouwden op 24 april 1909. 
Josepha was toen als dienstmeisje werkzaam in 
Wittlaer, Anton werkte bij  de Duitse spoorwegen. 
In de loop van de jaren kregen zij zeven kinderen. 
Anton Blomenkamp stierf op 4 januari van het 
oorlogsjaar 1945, terwijl zijn vrouw in lazaret Trebisch/ Mähren bij het ziekbed 
van hun jongste zoon Karl, verbleef. Deze stierf, negentien jaar oud, op 10 februari. 
Het bericht van zijn overlijden bereikte zijn moeder zes weken later. 
Josepha Blomenkamp, bekend onder de naam ‘Blomenkamps Seef’, stierf op 28 
november 1972. 

In latere jaren werd zij bezocht door haar landgenote Hubertina Abels, geboren 
Heynen. Beiden verbond de gemeenschappelijke  herkomst – Susteren. Bij deze 
samenkomsten onderhielden zij zich, ondanks de levenslange afwezigheid van 
thuis, uitsluitend in hun moedertaal, in het Limburgs. Contacten met Susteren 
hebben tussen Josepha en haar verre verwanten lange tijd bestaan. Volgens een 
uitspraak van haar kleinzoon Reinhold zijn nu nog leden van de familie Craenen in 
Susteren woonachtig. 
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Hubertine Abels, geboren Heynen 
Zij werd geboren op 11 april 1879 in Susteren als dochter van Anton Heynen en 
Maria Hintzen. Toen ze veertien was, kwam ze als dienstmeisje naar Wittlaer. Met 
enige verbittering vertelde ze vaak op latere leeftijd, dat haar vader, ofschoon hij 
geen vriend van de Duitsers was, haar met veertien jaar naar Duitsland had 
gestuurd om er te werken. Het duurde vijf lange jaren voordat de jeugdige 
Hubertine voor de eerste keer weer huiswaarts kon keren. Waarschijnlijk kende ze 
toen reeds Ludwig Abels uit Wittlaer, geboren op 11 augustus 1876, met wie zij op 
20 april 1901 in het huwelijk trad. Zij kregen twee dochters en drie zonen, waarvan 
er een op jeugdige leeftijd overleed. 
Ludwig en Hubertine vierden op 20 april 1951 hun gouden bruiloft. Twee jaar later 
stierf Ludwig Abels. Zijn vrouw Hubertine overleefde hem drieëntwintig jaar. Zij 
stierf op 24 februari 1976 op de hoge leeftijd van zevenennegentig jaar. 
Hubertine beleefde nog het grote geluk haar achterachterkleinkind te zien. 
Gevraagd naar het geheim van haar heldere geest, haar stabiele gezondheid en hoge 
ouderdom, antwoordde zij dat zij haar hele leven veel gewerkt had en zich, op 
leeftijd gekomen, elke ochtend om 11 uur een ‘Schnäpschen’ gunde. Haar dochter 
Henriette heeft met verwanten in Susteren, via familie Eberson, in verbinding 
gestaan tot aan de dood van Herman Eberson. Als gevolg van nasporingen voor dit 
artikel zijn de contacten met opvolgende generaties nu weer opnieuw aangegaan. 
 

 
 

 

Familie Abels voor hun huis in Kalkum in 1915. 
Hubertine Abels-Heynen is 36 jaar. 
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Cornelia Hülsmann zesenzeventig jaar oud, 
met haar echtgenoot Christian, op de dag van 
hun gouden bruiloft. 
 

Cornelia Abels, geboren Hülsmann 
Zij was de schoonzus van Hubertine Abels, geboren Heynen; beide vrouwen 
hadden broers getrouwd: Ludwig en Christian. 
Cornelia Hülsmann werd geboren in Susteren op 21 oktober 1873 als dochter van 
Heinrich Hülsmann en Maria Elisabeth Claessen. Op jonge leeftijd kwam zij naar 
Kaiserswerth om een betrekking te vinden, mogelijk in de steenfabriek waar ook 
Josepha Craenen had gewerkt. Op 30 september 1899 trouwde ze in Wittlaer met 
Christian Abels. Deze was toen vijfentwintig jaar oud en fabrieksarbeider.  Ze 
kregen zes kinderen. Elke keer dat zij 
zwanger was, nam zij veldarbeid aan om 
bij haar bevalling de vroedvrouw te 
kunnen betalen. In de regel werd bij een 
bevalling de hulp van een buurvrouw 
ingeroepen. Het inschakelen van een  
vroedvrouw was toen, gezien de 
bescheiden inkomsten, een bijzondere 
financiële uitgave, die men zich niet 
zonder meer kon veroorloven. Van de 
kinderen Abels leven nu nog enkele 
nakomelingen in Wittlaer. In 1949 vierde het echtpaar Abels het gouden 
huwelijksfeest. Enige maanden later op 3 april 1950 stierf Cornelia Abels. Veertien 
jaar later overleed haar man Christian op negentigjarige leeftijd. Een relatie tussen 
familie Abels met nakomelingen van de Hülsmanns in Susteren bestaat niet. 

Johann Theodor Meuleners 
Zijn vader Christian Meuleners, afkomstig uit Susteren, gehuwd met Maria 
Elisabeth Schürmann, was werkzaam in de Duitse plaats Hommerich. In 1879 
treffen we de familie Meuleners aan in Susteren. Van de vijf kinderen die het gezin 
telde, was er slechts één in Duitsland geboren: Johann Theodor op 28 juni 1873. 
Zijn jeugd bracht hij door in Susteren. Toen hij de dienstplichtige leeftijd  bereikte, 
werd hij aangewezen voor dienst in een van de Nederlandse koloniën . Hij 
emigreerde toen echter naar Duitsland, waar hij in Wittlaer en Kaiserswerth werk 
vond.  Op 28 oktober 1898 trouwde Theodor Meuleners de vijfentwintigjarige 
Johanna Siepenkoten. Het paar vestigde zich in het naburige Einbrungen. 
Aanvankelijk was Theodor dagloner, maar later werkte hij bij de Duitse 
spoorwegen. In de loop der jaren werden zes kinderen geboren. 
Theodor Meuleners stierf op 24 juli 1936 in de leeftijd van drieënzestig jaar, zijn 
vrouw overleed op 22 januari 1961.  
Van de familiestam Meuleners zijn in de loop der jaren enige nakomelingen 
kosmopolieten geworden. Ze leven verstrooid over de hele wereld. Meuleners treft 
men niet alleen nog in  Susteren, in sommige steden in Nederland en Duitsland aan, 
maar ook in België, Australië, Thailand en Amerika. 



9 
 

 

Josepha Schmitz, geboren Clasen, 
met Josef Schmitz, de zoon van 
haar overleden zuster Elisabeth. 

 

Elisabeth en Josepha Schmitz, geboren Clasen 
In vergelijking met voornoemde personen is de geschiedenis  van Elisabeth en 
Josepha Clasen iets anders verlopen. In hun geval waren het de ouders die met hun 
kinderen Susteren verlieten, om in Düsseldorf werk te vinden. Waar vader Clasen 

en zijn dochters werkzaam waren, is niet bekend. 
Gewoond heeft de familie in Volmerswerth. 
Vermoedelijk in 1905 trouwde Elisabeth  de uit 
Zeppenheim afkomstige Peter Schmitz. Bij het 
huwelijk zullen beiden zevenentwintig jaar oud 
zijn geweest. Peter Schmitz werkte bij de 
spoorwegen, later dreef hij een groentehandel. Op 
15 januari 1906 kwam hun zoon Josef ter wereld, 
bij wiens geboorte Elisabeth stierf. Peter Schmitz 
trouwde opnieuw. Dit maal met de zuster van zijn 
gestorven vrouw, Josepha Clasen. Uit dit 
huwelijk is de dochter Christine voortgekomen. 
Peter en Josepha Schmitz hebben tot aan hun 
levenseinde in Zeppenheim gewoond. 

Contacten met hun verwanten te 
Susteren zijn er niet geweest. 

Johann Theodor Meuleners en Johanna geboren Siepenkoten met vier van hun zes 
kinderen. De jongste dochter Anna was nog niet geboren en de zoon Heinrich wilde 
niet gefotografeerd worden, omdat hij bang was voor de fotograaf. 
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Kalkum - Susteren 
In haar artikel vertelt Rita Becker dat er al vroeger (eind zeventiende eeuw) 
contacten zijn geweest tussen Susteren en Kalkum, een plaats nabij haar 
woonplaats Wittlaer. Men begaf zich toen echter, in tegenstelling tot tweehonderd 
jaar later, in omgekeerde richting namelijk van Kalkum naar Susteren.  
Reisdoel was toen het aldaar gelegen adellijk vrouwenstift, waar dochters van 
adellijke families intraden en waar zij, ook in het geval zij ongehuwd bleven, 
volgens hun stand als stiftdame ondergebracht en verzorgd waren. 

Vanuit Kalkum reisde in februari 1691 Maria Anna Franziska von Winkelhausen 
en een jaar later, in mei 1692,  haar zuster Isabella Johanna Maria naar Susteren. 
Beide zusjes waren bij hun intrede in het stift veertien jaar.  Zij waren de dochters 
van het op het slot wonende echtpaar Philipp Wilhelm, Freiherr von Winkelhausen 
en Anna Maria, Freifrau von Winkelhausen, geboren von Hompesch zu Bolheim. 
Abdis  van het Susterense stift was in die tijd Wilhelmina Elisabeth, Gräfin von 
Hompesch zu Bolheim, een zuster van Anna Maria von Winkelhausen. Dit zal bij 
de keuze van het toch veraf gelegen stift te Susteren wel voorrang hebben 
gekregen.  

Tot zover het artikel van Rita Becker. 

Gezicht op Susteren – 1790 –  met links de stiftgebouwen. 
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Nawoord 
De zusjes von Winkelhausen hebben niet lang in het stift van Susteren vertoefd. 
Isabella Johanna Maria huwde een jaar later na haar intrede met de graaf Edmund 
Florenz von Hatzfeldt. Haar zus Anna Franziska stierf reeds op 20 juli 1691, vijf 
maanden na haar komst in Susteren 
 
Het is niet verwonderlijk dat de adellijke zusjes von Winkelhausen reeds op 
veertienjarige leeftijd intraden in het stift van Susteren. Dat was niet 
ongebruikelijk. Er waren namelijk ouders die er een middel in zagen om zichzelf 
van de opvoeding te ontlasten. Een reden tot plaatsing in een klooster of stift was 
soms ook, dat dit gunstiger was voor het behoud van het ouderlijk vermogen dan 
uithuwelijking.. Dit laatste betekende immers versnippering van het familiebezit. 
Dat het soms zeer jeugdige personen betrof, werd bevestigd door de opgravingen in 
1991-1992 op de voormalige stiftterreinen bij de Amelbergakerk. In de graven die 
werden blootgelegd werden ook skeletten van kinderen aangetroffen. 

De verre reis die de voorname veertienjarige  adellijke zusjes von Winkelhausen 
per koets van Kalkum naar Susteren maakten, zal ongetwijfeld comfortabeler zijn  
geweest dan de tocht die, twee eeuwen later, de eveneens veertienjarige Hubertine 
Heynen uit Susteren in omgekeerde richting moest maken. 
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Van de kruk geruk 
Loek Storken 

Ómdet weer dèkker zoa wied loupe, is ’t neet te veurkómme det w’r ouch waal èns 
toevallig mótte oetröste in ein cafeeke. Det is noe einmaol neet te veurkómme, 
zelfs neet esse det persee wils. Weer zeen namelik ummer weer bang det w’r 
oetdreuëge, en dao mósse op ózze laeftied toch waal op gaon lette en veur oppasse. 
Vreuger, gans in ’t begin wie w’r leepe, wo det neet zoa dèk ’t geval. W’r wore nog 
väöl baeter ter bein en kooste groater aafsjtenj aaflègke zónger te röste. W’r wore 
toen ouch al zoa deustig, mer nog neet zoa sjlum es noe.  
Vreuger kome w’r ouch väöl mieë in de kirk, jao, ouch óngerwaeges. Mer wo is 
allewiele nog ein kirk aope ? Door de waek al gaar neet, en sóndes mer aaf en toe 
effe.  
Weer zeen dus eigelik zó’n bietje noadgedwónge de cafee ingejaag. Toch höbbe de 
meiste det noait zoa es hieël erg ervare. Nou in Gods naam den mer, hè ! W’r 
höbbe ós dao zoagezag good aan aangepas en höbbe ós dao noait zoa ech taenge 
gewaerd. 
Jao, ’t woor noe einmaol neet anges, en zoa is det mit väöl sjoan dènger in ‘t laeve. 
Doe kèns dich neet euveral taenge blieve verzètte. 
Jao, en in zó’n cafee kènse natuurlik ouch neet ummer limmenaad blieve drènke, 
det sjnap g’r waal. Den gaon dich de luppe plekke. 
Kiek, en zoa kómme luuj noe aan den drank ! 
Lèts kome w’r langs de abdij van Lilbosch en toen koom bie ei paar van ós ’t 
misdienaarsblood weer baove en zeen w’r dao èns gaon kieke. 
Weer wore nog neet good en waal bènne of zó’ne broeder vroog ós al drek óm in te 
traeje. Ze hawwe nog get jóngk bleudje neuëdig in de orde en den wore ze bie ós 
natuurlik aan ’t gooie adres. Ze wole in ’t kloaster weer èns eine frisje wèndj laote 
weije en weer höbbe ters versjillende d’rbie die laote óngerwaeg den hieëlen tied 
frisje windjes weije.  
Jan wole ze al drek vader abt make, hae haw eine sjoane kop haor daoveur en ouch 
de boek haw d’r al. 
Ton dae meinde detter zjwèdde wie einen das van ’t wanjele, mer volges mich 
woor det angszjweit. Ich geluif detter zich besjeet van angs detse hem drek dao 
zouwe hawte óm in den haof te wirke es broeder tuinman, en det is toch al neet 
zienen hobby. 
Eine van ós, dae is vreuger ouch nog effe op Rolduc gewaes, mer wat pater betref 
haet dae dao ’t mets toen in ’t verke laote sjtaeke. Zeet ouch mer bliej det dae hiej 
neet pesjtoar is gewore, want den hawt g’r uch aan den duivel gebiech.  
Es d’r gewild haw, haw d’r dus noe aan zien late roeping kènne beginne. Zien 
twieëde jeug zoagezag.  
Op Rolduc hawwe ze in de keuke toen in de fieftiger jaore ouch ein zuster Agatha. 
Ze hawwe dao toen ei leedje op gemaak ( allewiele zou Van den Ende dao drek 
eine musical euver make ) :  
 

DIALEK      



13 
 

 

ZUSTER AGATHA HAET SOP GEKAOK 
ZEVE DAAG VAN EINE KNAOK !  
Geer sjnap waal det dae jóng d’r ouch neet zoa aan trog óm in te traeje wie d’r 
weer aan dit leedje dach, want hae haet die sop gepreuf en die zit ‘m noe nog in de 
knäök. Mit toere sjteuët die h’m noe nog op en mót hae dao óntiechelik van 
röpsjele ! 
Mer ze durfde alledrie neet direk nae te zègke taenge dae broeder, en ze höbbe d’r 
toen mer eine punt aan geluld. Det doon die trouwes altied, dus det woor neet zoa 
lestig. Det oefene ze al jaore ! Det is vaste prik !  
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Net op tied veel mich in det die paters in dae winkel op Lilboschl vleisj verkochte 
van de Livar-verkes. Ich zègk taenge dae broeder : “Weer wille ieës det vleisj van 
uch èns preuve. Es det sjmaak den gaon w’r mesjien èns naodènke euver det 
intraeje. En doot ós ouch mer get flesjkes Trappis d’rbie”. 
Wie w’r mit ei flink pakkèt ingevraore vleisj op den trökwaeg bie Annie op de 
Sjlek zote, merkde w’r toch al gaw det weer lever aan den tap zitte es in de refter, 
en toen höbbe w’r ós det vleisj mer effe door Annie ei paar uurkes in d’n diepvries 
laote lègke.  
Zó’n kloaster, det haet natuurlik waal get, mer ’t haet noe net neet, wat zó’n 
cafeeke waal haet, es g’r begriep wat ich bedoel. En ich bedoel ’t ummer good. 
Mer wat good bedoeld is, kump neet ummer good euver, det is dèks ‘t probleem. 
Zoa sjreef vreuger den heilige Augustinus in zien “Belijdenissen” al : 
“God, maak mij kuis en nuchter, 
maar nu nog niet !” 
Toen zal d’r ouch waal aan den theek gezaete höbbe, en ’t ouch good bedoeld 
höbbe. 
Ómdet w’r toch zó’n bietje in “religieuze sferen” wore, krege w’r ’t dao bie Annie 
aan den theek ouch nog euver Adam en Eva, en wat Eva noe veur ein fout gemaak 
haw. 
Wie det allewiele zoa is, dao begóste zich drek al ei paar vrouwluuj die ’t 
Pieterpaad aan ’t loupe wore zich d’r mit te meuje. D’r wore ei paar hieël nette biej, 
mer g’r wèt wie det is : “Blome zeen wie vrouwe, de sjónste zeen dèks ouch de 
gevieërlikste !”  
“Vrouwluuj make gein foute !”, zagte die. “Nae”, zag Gene, “die make allein 
blunders !” En toen höbbe w’r toch waal effe dèkking mótte zeuke ! 
Nao ei paar pötjes beer wore w’r d’r oet. Ze hawwe vreuger daen appel mótte laote 
hange, en de sjlang mótte opvraete…… 
Wie w’r de waek d’rop friedessjmörges bie ’t vertrèkpunt van ’t wanjele aankome, 
zaet al drek eine : “Enne, haet det vleisj van dae pater gesjmaak ?” 
Eine dae dao toevallig effe op bezeuk woor, en dae neet wis det weer bie de paters 
vleisj gekoch hawwe, dae zoog ich al drek kieke of d’r ós veur kannibale aanzoog. 
Wie ich det zoog, dach ich bie mien eige : “Wach effe !“ 
Ich zègk : „Mer jóng, d’r is niks lekkerders es vleisj van eine pater. Dae is mit 
wiewater groatgetroch !”  
En toen hasse eine mótte zeen kieke ! Dae man wós toch neet gans wie d’r ’t haw. 
W’r höbbe toen mer gezag det w’r hem ouch ein proof van de pater zouwe 
mitbrènge ! 
Mer de sjónste verhaole, die heuërse toch ummer weer aan den theek of aan de 
sjtamtisch. Zoa hawwe ze Gène de versjtandjstenj mótte trèkke, en dae kènt dao 
den prachtig euver vertèlle. Ze hawwe hieël lang mótte zeuke, mer oeteindelik 
hawwe ze toch get gevónje. Neet ’t versjtandj dus, mer die tenj. Mer det hat g’r 
natuurlik al lang begrepe ! 
Hae moogde noe ei paar daag geinen alcohol drènke. Nao 2 glazer woor d’r al gans 
versjlaaf aan de Sjpa blaw. Hae zouw, teminste wie d’r zag, zien gans laeve niks 
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anges mieë wille. Ich zègk nog taenge hem : “Noe mósse zóndig toch mer weer 
gaw aan ’t beer beginne, want doe wèts noait wat die Belsje dich in det water doon, 
desse dao zoa gaw aan versjlaaf bès !” 
Volges eine nuuje gelieërde in de gezèt is ’t noe al weer gezóndj óm minstens  
twieë sigare per daag te rouke. D’r kómme in Nederlandj weer elken daag ein 
ganse club van die gelieërde d’rbie. Allemaol mit ’t IQ van eine pinda, mer waal 
zjwaor gediplomeerd. Det zeen allewiele van die diploma’s diese ouch al per kilo 
kèns koupe, ich geluif ouch op internet. Die vènje ummer weer opnuuj get sjlechs 
wat den toch weer gezóndj bliek te zeen esse dao elken daag get van paks. 
Mer wiet g’r mesjien waal weit, (en anges weit g’r ’t noe), w’r höbbe twieë van die 
sigaresjtäökers d’rbie loupe, en ómdet die vreuger ouch ei bietje laeze höbbe 
gelieërd, hawwe die det ouch gezeen in de gezèt. 
Nou, det höbbe w’r gewete ! Weer krukke zote ónger de wanjelpauze in Mezeik op 
ei paar krukke aan den theek in zó’n klein cafeeke wose toen nog moogdes rouke. 
Nao ein hawf oer pave van die twieë kooste w’r ós óngerein nog neet mieë zeen 
zitte. En ’t vruike achter den theek, dem vele de krolsjpange al oet de piepekrolle 
van den damp dae die jónges oetbloze. Ze meinde op ’t lèts nao ein paar pöt beer 
zelfs nog detse van det sigare rouke ouch nog nog jónger en nog knapper woorte. 
Dae ènnigste wirking van det gezjwaam woor det de roukmeljer aafging en det de 
brandjwaer nog bekans gekómme woor. 
Mit al daen damp hawwe ze ’t opèns euver begrave of cremere. “Wat wils doe den 
’t leefste ?”, vroge ze Gene. 
“Ja”, zaet dae, “allebei natuurlik !”  “Mer, woróm det den ?“, zag Harie. „Ja“, zaet 
d’r, „Gertie zaet :allebei ! Zeker is zeker !“ 
„Fientje wilt mich laote verbrenne !“, zaet Ton. „Jao“, zègk ich, „mer toch neet noe 
al ?”. “Nae”, zaet ‘r, “op ’t lès van ’t jaor, same mit de kersboum. Want ich zègk 
nog taenge hem : Pak waal ieës de böl d’roet ! En doe mós ouch mer neet te lang 
mieë wachte, want det gevunkel wurdt ouch net wie alles eder jaor duurder ! En 
doe mós trouwes ouch neet zó’n incontinente vraoge sjtèlle”. 
In detzelfde Belsj cafeeke zote ouch twieë “direkteure” van bie ós oet “de 
woningbranche”, die zote dao bie eine dikke Trappis euveroere te make. G’r wèt 
toch det die makkers hieël erg väöl oere make, hè ! Mer waal neet op ’t werk. Die 
zeen ummer óngerwaeg ! En zelje veur de baas ! 
“Wie vunsj doe mich ?”, zag den eine taenge d’n angere.  
„Ich vènj dich good“, zag d’n twieëde. “En ich vènj dich trouwes leuker en baeter 
es Balkenende !” 
“Det dach ich“, zag d’n ieëste weer. „Zulle w’r ós den mer allebei ein tunke bie ’t 
jaorsalaris doon ?“ 
Dao woor d’n angere ’t waal mit èns. „Ober, doot ós nog eine !“ 
 
Oeteindelik wore w’r ’t d’r same op die kruk toch waal euver èns : “Esse den toch 
pater mós waere, den ouch mer Trappis !” 
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Wie lang laef einen aezel ? 
Loek Storken 

Weer zote al eine hieëlen tied trök èns op eine sjoane vriedigmörge bie café D’’n 
Aezel in Houtem. De luuj die dao zote, wore allemaol einen daag awwer, mer ze 
wore dus waal zoa sjlum óm zich op dae vriedigmörge gezellig èns eine te gaon 
drènke en get te klasjenere ! ’t Wore dus neet direk echte aezele, want zègk noe 
zellef : Doe kèns toch op eine vriedigmörge baeter bie D’n Aezel aan den teek zitte 
es op ein vergadering van de Ondernemersraad of de Gemeinteraod. 
Mich kènnende weit geer det ich hie niks mit wil insinuere, mer ich wool uch toch 
waal effe de vraog sjtèlle : “Wo zouwe volges uch de meiste “aezele” zitte ?” 
Wie det zoa toevallig kènt gaon, hawwe w’r ’t opèns euver aezele en wie awt det 
einen aezel waal kènt waere. 
Euver dit óngerwerp zeen de meininge altied erg verdeild, zelfs Pauw en Witteman 
weite ’t neet, terwiel ze t’r toch al hieël get dao höbbe gehad. Die zouwe toch 
intösje ’t versjil mótte kènne zeen, mer ouch die lieëre ’t noait volges mich. 
En ómdet weer in ós landj in ein zoagenaamde democratie laeve, zulle w’r ’t dao 
waal noait euver èns waere, wie euver ’t meiste. Ouch in Den Haag waere ze ’t 
noait euver get èns, en daoróm höbbe ze in plaats van te regere altied weer opnuuj 
eine nuujen hobby: veur zich oet sjuve pós Sint Juttemis. En esse neet veur zich oet 
sjuuve, zeen ze op zomerreces, leefs ouch ‘sjwèntjers en sóndes en door de waek.   
En elke kieër opnuuj kump eder nuuj partie weer mit van die vernuujende ideëe, 
die veur den Ieëste Waereldoorlog ouch al nuuj wore ! 
Mer wie g’r weit, liëet neet elken aezel zoamer mit zich sjuuve. Det zeet g’r ouch 
waal in de Gemeinteraod. En neet allein in ós dörpke. Einen houp aezele  in 
Limburg die ze d’r oet gesjuuf höbbe of hawwe, zeen  nao de verkezinge weer  
lang(samerhandj) biegesjaove, al den neet op ein anger lies of mit ein anger motto, 
want daonao geuf ’t weer op ’t ènj van elke maondj “Aezelke Sjiet” in de vorm van 
ein leuk salaris. En ’t is dus neet allein d’n duvel en Sinterklaos dae ummer op de 
groatsten houp sjit ! 
En weer anger aezele, de zoagenaamde sjtömaezele, zeen zoa sjlum en höbbe die 
weer d’rin gesjuuf. Mer ja, väöl aezele sjtoate zich al iëewig ouch veur den twiëede 
of driede kiëer aan dezelfde sjtein. 
Allewiele zeen d’r trouwes ouch al väöl luuj die meine desse eine groaten aezel 
mós zeen óm dich bie die aezele te gaon (of te laote) zètte ! 
Wo zoaväöl aezele bieein zeen, trapse natuurlik ouch al èns gaw in de sjtróntj, en 
den höbse de póppe aan ’t danse. Den eine kieër lieët de PVV de meiste keutele 
valle, den angere kieër zit ’t CDA weer èns flink in de shit, en ouch bie de PVDA 
is ’t meistal Scheisse, op dit moment “toevallig”ouch al weer. 
Aezele zeen van nature erg sjtiefköppig en det höbbe ze de lètsten tied zoawaal in 
Mesjtreech es in Den Haag es in Ech-Zöstere regelmaotig beweze. In Berlien duit 
zelfs d’n Duutsje president dao al aan mit, mer dae zal bie de publicasie van dit 
sjtökske ouch waal “verschwunden” zeen. 
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Taenge den tied det ze ’t den urges euver èns zeen, zeen jaore versjtreke en is det 
klusje den meistal 3 à 4 kieër zoa duur gewore, en den wurdt ’t meistal ein 
fraudesjendaal of ’t kènt “nog net op tied aafgeblaoze waere” . Hieël dèk zeen d’r 
betreffende ein bepaald projek ouch al zoaväöl deklaraties ingedeend, det d’r veur 
’t projek zelf gein cente mieë zeen. Ouch det numme ze politiek. 
Zoa zeen ze ” hie in de buurt urges” al minstes ei jaor of tieën, vieftieën  mit ’t 
derde of veerde winkelcentrumplan aan ’t hannese. Mien mam zou gezag höbbe : 
“Waat ein sajelieërs !” of “Waat ein zökkezuimers !” 
Noe zeen w’r den eindelik zoa wied det w’r al euveral te väöl winkels en te väöl 
winkelcentra höbbe. En den vertèlle diezelfde men detse eine veuroetzeende blik 
hawwe. 
Mer ich dwaal aaf. Weer hawwe ’t euver daen aezel. W’r zulle ’t ieës èns mótte 
waere euver de vraog : Wat is einen aezel ?  
Esse dao de meining euver vreugs bie de versjillende politieke partieë, den bèsse 
toch waal zó’n klein 40 jaor wiejer ieër ein partie dao oet is. De meiste partieë zeen 
op dit moment op zeuk nao eine nuuje kuddeleider en dao höbbe ze ouch al jaore 
veur neuëdig. Intösje höbbe ze geinen tied óm te regere. 
Bie ’t CDA meine ze det die aezele allemaol bie de PVDA zitte, die van de PVDA 
meine allemaol det Jozef oet de Bijbel de graotsten aezel woor. 
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De Partie van de Deere meint det esse mit einen aezel ei paar jaor nao de 
fysiotherapeut geis, det d’r den nog waal ei leuk paerdje van te make is, of op zien 
mins eine knuffel. 
Pieter van Vollenhove wèt ’t neet, mer haet waal de oare al. 
De PVV vunjdt det aezele neet in ’t landj thoes heuëre en det det allochtone zeen. 
Ze wille, gluif ich, ouch de kopdeukskes veur aezele verbeeje, mer det is neet 
neuëdig, want die höbbe toch al eine balk veur dae kop. 
D’n einen aezel köp hoezer in Bulgarije, Mozambique of Argentinië, d’n angere 
wilt de ANWB ’t landj laote regere. W’r laeve zoa langsaamaan in einen 
aezelesjtal, mit ouch nog einen hieëlen houp sjäöp en kemieële. En veur daen 
deretuin betale w’r ouch nog väöl te väöl entree ! Mer de vraog is neet : “Wie is de 
mol ?”, mer waem is noe den os en waem den aezel ? 
Volges mich höbbe w’r toch allemaol waal get van einen aezel. Sommige luuj 
meine waal desse ei sjaop bès esse det toegeufs ! 
Elke minsj is mer eine minsj. En elke minsj kump tekort. En elke minsj is dus op 
bepaald gebied einen aezel. Dao zulle w’r genoege mit mótte numme. D’r zeen 
gein angere. 
Desse einen aezel bès, dao kènse dèks zelf ouch nog hieëlemaol niks aan doon. 
Mer doe kèns noe waal einen aezel zeen, mer det wilt den toch nog lang neet 
zègke, desse dich alles kèns permittere. 
En natuurlik mósse es vrouw eine man numme zoawie d’r is. Vrouwluuj hawte 
euver ’t algemein van sumpel dènger. Zoa wie dus van men. Mer ouch det wilt 
natuurlik neet zègke, desse ‘m zoa mós laote ! 
Van de meiste luuj kènse zoa wie zoa neet sjnappe, det ze vreuger veur hun 
gebäörte van zoa väöl zäödjes ’t sjnelste zeen gewaes. 
In Sjpanje zuusse zoa in ’t sjtraotbeeld get mieë aezele es hiej. Toch höb ich ouch 
dao gelaeze, det dao de eigenieëre van de aezels meistal dómmer zeen es de aezele 
zelf.  
’n Kwestie van geweun boereversjtandj. Ouch dao wore de luuj neet kóntent euver 
de intelligentie van de luuj die in besjtuur, regering en vertegenwoordiging zoote. 
Net wie euveral is det ein kwestie van aezele die op anger aezele gesjtömp höbbe.  
En in Italië hawwe ze es groate baas eine ” sjtaekaezel”! 
En op ’t Belsj zègke ze : 
Kent ge ook het verschil tussen Onze Lieve Vrouwke en De Moderne Vrouw ? 
Wel, Onze Lieve Vrouwke vluchtte met den ezel en liet Alles achter, 
De Moderne vrouw vlucht met Alles en laat den ezel achter. 
Mesjien höb geer ‘t ouch waal al gemerk.’t Is mit einen aezel dèks net wie mit den 
duvel. Esse euver hem kals, den kump d’r bènne. 
Volges de sjriever Bergman (pseudoniem) is d’r toch nog waal ein klein versjil 
tösje minsj en deer: DE MENS, HET ENIGE DIER DAT ZIJN KONT AFVEEGT!  
Oeteindelik zeen w’r d’r toch oetgekómme. Ouch einen aezel wèt zelf neet wie 
awd detter wurdt. En det is zeker zoa ieërlik. 
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(In) het landj van de pedo’s en de paddo’s 
Loek Storken 
 
“O land van mest en mist, van vuile, 
koude regen”  - P.A.de Génestet . 
  
Baovesjtaonde regels sjreve ze vreuger euver ós landj. 
Dit woor zoa óngevieër róndj  1850. 
Later (1936) koom Hendrik Marsman in “Herinnering aan Holland” väöl positiever 
oet den hook mit : 
 
Denkend aan Holland 
zie ik brede rivieren 
traag door oneindig 
laagland gaan 
rijen ondenkbaar 
ijle populieren 
als hoge pluimen 
aan de einder staan; 
 
En noe zou ich eine variant op dees sjtökskes kènne make : 
O land van pedo’s en van paddo’s 
van bonussen en gladdekkers 
van graaiers en “genaaiden”  
en van scheidingen en ex-en 
Denkend aan Holland  
zie ik koffieshops en postadressen 
witwasserijen en golfbanen 
met mannetjes met gladde babbels 
loslopende TBS-ers 
en gajes in de Kamer 
 
Af en toe höbse waal èns de behoefte óm dich flink aaf te reagere esse zuus wat d’r 
in ós lendje allemaol mis geit, wo d’r euveral fraude is, wat d’r zoagenaamp 
allemaol gedoog wurdt, wat veur grapjés det w’r allewiele in de Kamer, in de 
Provincie of in de Gemeinteraoje höbbe zitte die vanalles wat neet doug höbbe 
oetgevraete. Ouch wat veur salarisse det sommige van  die tillefoonjónges elke 
maondj weer nao hoes sjleipe op koste van jóng kènjer van twellef  tót …….., die 
elken daag weer ein flink deil van hun maondjloan (of det van de pap en/of de 
mam) of van hun zakgeldj of sjpaarcentjes zitte te verlulle of te veressemessen, 
rechsjtreeks nao de bankraekeninge van dae tillefoonmaffia. 
En zoa zou ich nog waal ei paar bladzijde kènne doorgaon, en es geer mich neet 
geluif, den doon ich det nog mer effe. 
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Zoa höbbe w’r zoa langsamerhandj ouch ein hawf landj vol mit “mennedgers” en 
adviesbureau’s, b.v. weuning- en zörgmanagers, kènjeropvangmanagers, managers 
veur ’t opmake van Persoons Gebonden Budgette, managers van groate 
liefdadigheidsfondse en nog mieë van det  sjpul, de gooie natuurlik neet te nao 
gesjpraoke. Op ederen hook en  kantj kènse eine managerscursus volge. Ei paar 
uurkes, en doe bès “zjwaorgediplomeerd” manager.  
G’r wèt toch zeker waal de euvereinkoms tösje managers en mieëwe ? 
Nou, ZE KÓMME MIT VÄÖL GEKWAAK BÈNNE, 
         BESJIETE JEDEREIN 
         EN DEN ZEEN ZE WEER EWEG ! 
Ich bèn toch neet op miene kop gevalle (zaet me), mer aaf en toe kumpse toch waal  
luuj taenge, die sjiete dich op diene kop wose bie sjtuis. Dus neet allein doeve 
sjiete dich op diene kop.  
Det saort luuj haet waarsjienlik aanlègk óm in de politiek te gaon of manager te 
waere. 
Hieël aaf en toe zit d’r natuurlik ouch waal eine gooie tösje, mer esse zó’ne höbs, 
mósse hem hawte. Die zeen zeldjzaam en kènne later in ’t museum óm ingelies te 
waere. 
Det allemaol sjlut hieël good aan bie wat Gerard Kessels al èns in De Limburger 
haet gezag :  
“In een land waar gekrakeel meer telt dan bezonnenheid”. 
Pedo’s moge, paddo’s moog, hasj, wiet en coke moge, klein kènjer via hun 
“sjpeelgoodtillefeunke” de cente oet de tesj kloppe moog, villa’s op raar plaatse 
boewe moog, mer ei sigarètje of ei sigaerke rouke in ei cafeeke, det moog neet, det 
is zjwaor verbaoje. Eine minsj zoot èns in ei cafeeke, en hae moogde zich dao gein 
sigarèt rouke. Hae dach : “Ich gaon effe hie bie de bure in de koffieshop !” Mer dao 
moogdese alles rouke, behalve ein geweun sigarèt. De hieëre höbbe ’t good 
geregeld en den opbrèngs sjtroump bènne.   
Zoa is d’r ein hieël vaolzègkend (en den bedoel ich sjpottend) gedich euver de 
opgeblaozenheid en verantwoordelikheid van väöl “moderne” funksies, en det van 
de Limburgse dichter Wiel Oehlen (ich gluif oet Wienandsraoj) : 
 
De heren 
 
Onderschat niet 
de heren met niks 
om handen 
zij dragen 
de verantwoordelijkheid 
(uit : “Volk van goede snit”) 
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Waargenomen vogelsoorten in het IJzerenbos en ’t Hout te Susteren 
1996-2011 
Jan Smeets 
 
Beschrijving van de gebieden  
De gebieden IJzerenbos en 't Hout bestaan uit o.a. gevarieerd jong-, middeloud- en 
oud loofbos, weelderige struik- en kruidlaag, struweel, broekbos, drassige 
graslanden, waterpoelen, weilanden, landbouwgronden en de beken Middelsgraaf, 
Rode Beek en Vloedgraaf.  
In de onderstaande figuur is de ligging van het IJzerenbos en 't Hout weergegeven. 
 

 
 
Waarnemingen 
De waarnemingen vonden plaats in het IJzerenbos (129 ha) en ’t Hout (45 ha) met 
als gebiedsgrenzen, Middelsgraaf, Vloedgraaf, Oude Rijksweg Zuid en Duitse 
grens Isenbruch in de periode 1996-2011.  
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle in het IJzerenbos en 't 
Hout waargenomen vogelsoorten in de periode 1996-2011. Soorten die overtrokken 
zijn niet vermeld. De waarnemingen zijn afkomstig van systematische 
broedvogelinventarisaties en van toevallige waarnemingen. 
 

NATUUR  
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Waargenomen soorten jaarvogel zomervogel jaargast zomergast wintergast trekvogel 
Aalscholver   x    
Appelvink       x 

Beflijster       x 

Blauwe Kiekendief     x  
Blauwe Reiger   x    
Boerenzwaluw  x     
Bonte Vliegenvanger      x 

Boomklever x      
Boomkruiper x      
Boomvalk   x     
Bosrietzanger  x     
Bosuil  x      
Braamsluiper  x     
Bruine Kiekendief      x 

Buizerd  x      
Dodaars     x   
Ekster  x      
Fazant  x      
Fitis   x     
Gaai  x      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

   
Aalscholver 
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Waargenomen soorten jaarvogel zomervogel jaargast zomergast wintergast trekvogel 
Geelgors  x      
Goudvink  x      
Grasmus   x     
Graspieper  x     
Grauwe Gans   x    
Grauwe Vliegenvanger  x     
Groene Specht x      
Groenling  x      
Grote Barmsijs     x  
Grote Bonte Specht x      
Grote Canadese Gans   x    
Grote Gele Kwikstaart x      
Grote Lijster x      
Grote Zilverreiger     x  
Havik  x      
Heggenmus  x     
Holenduif  x      
Houtduif  x      
Houtsnip      x  
Huismus  x      
Huiszwaluw  x     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

   Grote  
 
Zilverreiger    



24 
 
 

 
Waargenomen soorten jaarvogel zomervogel jaargast zomergast wintergast trekvogel 
IJsvogel  x      
Kauw  x      
Keep      x  
Kerkuil  x      
Kievit  x      
Kleine Barmsijs     x  
Kleine Bonte Specht x      
Kleine Karekiet x      
Kleine Plevier      x 

Kneu  x      
Knobbelzwaan x      
Koekoek   x     
Kokmeeuw   x    
Kolgans      x  
Koolmees  x      
Koperwiek     x  
Kraanvogel      x 

Kramsvogel     x  
Kwartel     x   
Matkop  x      
Meerkoet  x      
Merel  x      
Middelste Bonte Specht x      
Nachtegaal  x     
Nijlgans  x      
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Waargenomen soorten jaarvogel zomervogel jaargast zomergast wintergast trekvogel 
Noordse Kwikstaart      x 

Oeverzwaluw      x 

Ooievaar       x 

Patrijs  x      
Pestvogel       x 

Pimpelmees x      
Putter  x      
Ransuil  x      
Rietgors       x 

Roek  x      
Roodborst x      
Roodborsttapuit  x     
Sijs      x  
Smelleken      x 

Sperwer  x      
Spotvogel   x     
Spreeuw  x      
Staartmees x      
Tjiftjaf   x     
Toendrarietgans     x  
Torenvalk  x      
Tuinfluiter   x     
Turkse Tortel x      
Veldleeuwerik x      
Vink  x      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  ‘t Hout     
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jaarvogels
48%

zomervogels
21%

jaargasten
5%

zomergasten
2%

wintergasten
11%

trekvogels
13% Aantal soorten 106 

 
Waargenomen soorten jaarvogel zomervogel jaargast zomergast wintergast trekvogel 
Waterhoen x      
Watersnip      x 

Wespendief  x     
Wielewaal  x     
Wilde Eend x      
Winterkoning x      
Wintertaling     x  
Witgat       x 

Witte Kwikstaart  x     
Zanglijster  x      
Zomertortel  x     
Zwarte Kraai x      
Zwarte Roodstaart  x     
Zwarte Specht x      
Zwartkop   x     
 
Het voorkomen van de vogel wordt als volgt gedefinieerd: 
jaarvogel = het hele jaar aanwezige broedvogel 
zomervogel = buiten Nederland overwinterende broedvogel 
jaargast = het hele jaar aanwezige niet-broedvogel 
wintergast = in het winterhalfjaar aanwezige niet-broedvogel 
zomergast = in het zomerhalfjaar aanwezige niet-broedvogel 
doortrekker = alleen in de trektijd aanwezige niet-broedvogel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl     Januari 2012 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomervogel_(vogel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaargast
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wintergast
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomergast
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doortrekker
mailto:jan-smeets@ziggo.nl
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Witte Donderdag, blije, heilige of avondmaal-donderdag 
Annie Schreuders-Derks 

Het is een hoogfeest. Herdacht wordt de instelling van het altaarsacrament (het 
laatste avondmaal), de communie en het priesterschap. Die dag vertelt het 
evangelie van de voetwassing. Jezus waste de voeten van zijn leerlingen, een 
ritueel van nederigheid, liefde en reinheid. Na de plechtigheid van die dag wordt de 
godslamp gedoofd, de wijwatervaten geleegd en het altaarkleed verwijderd, het 
tabernakel blijft open en leeg. 
In Duitsland noemt men deze dag ‘Gründonnerstag’ van ‘grünen’of ‘greinen’. Dit 
is ‘wenen’ (Limburgs griene). Dat is een verwijzing naar het vroegere opnemen 
van boetelingen in de kerk. Op die dag werden publieke zondaars na hun boetetijd 
opgenomen in de gemeenschap om samen het paasfeest te kunnen vieren. Het was 
een verzoeningsfeest, een feest van vergeving. 
Lange tijd mocht men in de goede week geen schulden opvragen en er vonden geen 
rechtszittingen plaats. Gevangenen werden vrijgelaten en bestraften werden 
begenadigd. Petrus verloochende zijn meester maar kreeg toch later de sleutels van 
de hemel! 

 
Voor ons kinderen had Witte Donderdag iets heel bijzonders, want tijdens het 
Gloria van de mis vertrokken de klokken naar Rome om zich daar vol te laden met 
eieren. Dat klokkenvertrek was spectaculair! Het orgel speelde, de klokken 
beierden, pastoor, het koor en alle kerkbezoekers zongen uit volle borst, de bellen 
van de misdienaars rinkelden en dan opeens…viel alles stil…Die stilte was 
beklemmend als de dood. Als dan voor de consecratie de misdienaar klepperde met 
de houten klepper in de stille kerk was dat een heel primitief geluid. Dat 

VOLKSVERHAOLE  
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keelknijpende gevoel zou blijven tot paaszaterdag als de klokken weer terug 
kwamen. Maar gelukkig zong pastoor zonder steun van het orgel daarna zó vals dat 
er in de kinderbankjes weer gegiecheld werd. We waren blij weer onder de mensen 
terug te zijn. 
De klokken gaven het beeld van de apostelen, die gingen er stilletjes tussenuit en 
lieten Jezus in de steek. Daar zouden de zwijgende klokken op duiden, zo vertelde 
de zuster. 

In de plechtigheid van Witte Donderdag deden wij onze paascommunie, dan 
hadden wij de paasplicht alvast gedaan. Alleen met kerstmis en op Witte 
Donderdag aten wij dan van ons communiedejeunertje (kemunieteierke). 
Alle klokken staan stil. De eeuwigheid is tijdloos. 

Vanitas is een soort stilleven. Met bijvoorbeeld schedels, gedoofde kaarsen, 
verwelkte bloemen, vergane boeken, muziekinstrumenten, klokken of omgevallen 
glazen wordt de ijdelheid, tijdelijkheid en zinloosheid van het aardse bezit 
gevisualiseerd. 
Het woord vanitas komt uit het Latijn en betekent ijdelheid en vruchteloosheid. 
 
Met name met de klok wil men de boodschap overbrengen dat het plezier van het 
leven slechts even duurt. Omdat de tijd beperkt is, zou men dan ook ten volle van 
het huidige moment moeten genieten. Ook de zandloper is een symbool van 
sterfelijkheid en het niet tegen te houden verstrijken van de tijd. 

Een schedel en rottend fruit verwijzen naar de sterfelijkheid. Muziekinstrumenten 
laten de vluchtigheid van muziek zien, juist muziek heeft sterk een begin en een 
einde. 

De vanitas-voorwerpen zijn uitermate christelijk. Men duidt hiermee aan dat het 
aardse leven vergankelijk is en een voorbereiding op een later hemels leven.  

Op Witte Donderdag  
Gaan de klokken naar Romen 
Al over hagen en bomen 
En Paasavond komen ze thuis 
De donderdag is ‘t soppedoppe 
De vrijdag zo kruipt men 
De zaterdag klopt men de vasten uit. 
(Kruipt men, heeft te maken met de kruisverering op Goede Vrijdag). 

Apostelsoep 
Op Witte Donderdag werden de twaalf apostelen gevierd. Na de voetwassing trok 
men naar huis om met wittebrood en witte wijn ‘zoppedoppedonderdag’ te vieren. 
De armen waren hiervan niet uitgesloten. Liefdadige stichtingen zorgden er voor 
dat ze ‘apostelsoep’ op basis van twaalf groenten en kruiden kregen, samen met 
krakelingen of ‘zoppebrood’ en wijn. 



29 
 

 

Op verschillende plaatsen in Limburg werd op Witte Donderdag apostelsoep 
gegeten. Het eten van apostelsoep, discipelensoep of ‘soppesoep’ op Witte 
Donderdag is verdwenen. Men at een soep waarin twaalf groenten en kruiden 
zaten, ‘Jedere apostel zien kruudje’ (elke apostel zijn kruidje) en sopte daarin een 
stuk brood. Welke kruiden? Dat mag ieder voor zichzelf bepalen. Wie het eerst zijn 
brood in de soep sopte was ‘Judas’. 

Bijna overal ging men ervan uit dat degene die op Witte Donderdag verse groenten 
en sla ‘mit unnepiepkes’ zou eten, de kracht van het voorjaar in zich op zou nemen. 
Bovendien dacht men dat men hierdoor het hele jaar geld genoeg zou hebben. Men 
at ook linzen en gierst om het zelfde te bereiken. 

Bim bam beiere 
De köster lös gein eiere. 
Waat lös dae köster dan? 
Sjpek in de pan! 
Dao wurt de köster vèt van. 
of: Mit ein rogge (wègke) bótteram 
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Bim bam beieren, is nog altijd de dag dat ‘de kraole’ (misdienaars) met ‘d’n 
ermkörf’ en de ratel zingend langs de deur komen om eieren op te halen. ‘Drie 
daag bóttermèlk, drie daag sop!’ Dit eieren verzamelen is een heel oud gebruik. 
Het stamt nog uit de tijd van de tiendenheffing. Een soort belasting in natura. Het is 
nog uit de tijd dat de parochianen de plicht hadden om voor de geestelijken en hun 
helpers, dus ook voor de kosters, de grafdelvers en de klokkenluiders te zorgen. De 
tiendenheffing was in feite het afstaan van een tiende deel van de opbrengst van 
een bedrijf. De geestelijken waren afhankelijk van de giften van de parochianen. 
Nog tot kort voor de WO II kwamen her en der de pastoor en de koster zelf langs 
de deur om hun deel op te eisen. Later is dat overgedragen aan de misdienaars.  
Het liedje: ‘Bim Bam Beieren…’, doet daar nog aan denken. De vastentijd is 
voorbij, de koster mag weer spek eten. Ook ‘de proof van het verke’ en de 
‘pesjtoarsdeig’, een deel van de begrafeniskoffietafel, zijn hierop terug te brengen.. 
De opbrengst van de misdienaarinzameling wordt verdeeld onder de misdienaars 
en hun helpers. Meestal werden de eieren meteen onder de jongens verdeeld, maar 
soms bracht men ze naar de ‘maag’ (huishoudster) van pastoor. Die kookte en 
verfde de eieren en op Paasdag na het lof werden ze verdeeld of in de tuin van 
pastoor verstopt. 
Van eieren die op Witte Donderdag gelegd waren, geloofde men dat die huis en 
haard konden beschermen als ze ingegraven werden (dit gebruik bestaat nog op 
Kreta). Ook in Limburg komt het voor dat men bij een verbouwing of sloop nog 
eierschalen onder de drempel vindt. 
Op Witte Donderdag gelegd en met Pasen gezegend beschermden zij tegen 
bliksem, brand en ziekte (dan kan men de brandverzekering annuleren). 

Ongezouten Witte Donderdagboter geneest huidziekten en wonden. 

Om koorts te voorkomen moet men op Witte Donderdag op nuchtere maag 
krakelingen eten. (meer gat dan brood, vroeger aalmoes- vasten- of 
armeluisvoedsel) 

Als men drie jaar achter elkaar een wilde kruisbessenstruik verplant op Witte 
Donderdag zal die zich vanzelf veredelen. 

Appels die men heeft kunnen bewaren tot die dag zorgen voor een heel jaar 
gezondheid. 

Op Witte Donderdag en tussen Kerstmis en Driekoningen mag men niet bakken. 

Op Witte Donderdag honing eten beschermt tegen wilde dieren en honden met de 
‘raozerie’ (hondsdolheid). Eet je als kind op die dag geen honing loop je kans om 
ezelsoren te krijgen! 
Om bomen sneller te laten groeien kan men op Witte Donderdag een in honing 
gedrenkte draad om de stam binden.Alles wat in de goede week gezaaid wordt, 
brengt vruchten mee. Witte donderdag is een goede dag om vlas te zaaien.  
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Het raadhuis 
Wil Schulpen 

Aan het raadhuisplein ligt een 
pand met de naam “Raodhoes”2. 
Hierin wonen mensen, maar er is 
ook een bedrijf in gevestigd. Het is 
het voormalige gemeentehuis van 
Susteren vanaf 1939 en dit bleef 
het tot de samenvoeging met de 
gemeente Echt in 2003. Dit 
gemeentehuis werd in het normale 
taalgebruik ook raadhuis genoemd, 
zoals de naam van het plein ook 
aangeeft. Wellicht dat de wens tot 

een ruim ‘gemeenteplein’ de basis is geweest om het gemeentehuis buiten het 
eeuwenoude woongebied van Susteren en Feurth te leggen, eigenlijk in een soort 
niemandsland. 
Het zal wellicht niemand verbazen dat de voorganger van dit raadhuis binnen de 
versterking van Susteren was gelegen: het gebied dat beveiligd was door wal en 
twee grachten. De belangrijkste aanwijzing voor de ligging ervan in het huidige 
stratenplan is de Raadhuisstraat.  
Het raadhuis was een voor Susterense 
begrippen  groot gebouw, waarin 
meerdere functies waren ondergebracht. 
Deze ansichtkaart geeft de situatie rond 
1903 aan. Op de kaart staat dat er de 
bewaarschool van de zusters van de H. 
Vincentius in gevestigd is. Maar er was 
ook de brandweer en de politie 
gevestigd. Het was vaak een redelijk 
multifunctioneel gebouw. In het torentje op het dak zien we nog het alarmklokje. 
Dit klokje is nu te bewonderen enkele tientallen meters verder, op de hoek van de 
Winkelstraat met de Raadhuisstraat, waar op initiatief van Sjeng Custers een 
replica is ontstaan van het torentje. 
Uit welke tijd dit gemeentehuis dateert is verder onbekend; er is bij mijn weten ook 
nooit een gericht onderzoek naar gedaan. In de beschrijving van de archieven van 
de gemeente na 1800 wordt in de negentiende eeuw nergens gesproken over het 
raad- of gemeentehuis. Wel wordt vermeld dat een gedeelte van de archieven 
geretourneerd wordt en afgeleverd in het gemeentehuis in 1836. In de 
gemeenteverslagen vinden we een terugkerende opmerking; “de gemeente 

                                                      
2 Bij dergelijke onderwerpen is het steeds weer een probleem dat er eigenlijk niets is 
overgeleverd van het archief van de schepenbank en de raad. 

H ISTORIE  
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archieven zijn ingevolge inventaris “in goede orde ten raedhuize aanwezig”. Ook in 
het tweede kwart van de negentiende eeuw was er sprake van een raadhuis. 

 
Op deze begin- 
zeventiende eeuwse 
tekening3 is goed de 
kerk van Nieuwstadt te 
herkennen, zonder toren. 
In de tekening staat 
‘église parochiale’ ofwel 
parochiekerk.  
Tegenover de kerk staat 
een gebouw met torentje 
en een kruis er op.  Dit is 
het gasthuis; dit staat op 
de tekening ‘hospital’.  
Tenslotte staat er een 

gebouwtje op het plein en als we de tekening interpreteren staat dit richting de 
Susterderpoort. Hier staat in geschreven ‘maison de ville’ ofwel stadhuis. 

We kennen aan een dergelijk gebouwtje verschillende namen toe. In de vijftiende 
eeuw wordt het gewandhuis genoemd, in de zestiende eeuw raadhuis en  
gewandhuis. In de eeuw daarna weer gewandhuis en midden die eeuw voor het 
eerst stadhuis. De benaming 
gewandhuis brengt men in verband 
met de lakenindustrie welke 
eeuwenlang een belangrijke bron van 
inkomsten van de streek is geweest. 

In een boek over Sittard4 vonden we 
het volgende:   
Op basis wat we weten van dergelijke 
gebouwen te Nieuwstadt en Maaseik is 
deze reconstructietekening gemaakt 
van het gewandhuis of lakenhal: 
- Beneden een overdekte markthal 
- Op de eerste verdieping ruimte 

voor opslag en bijeenkomsten 
- Op de zolder verder 

opslagmogelijkheden. 

                                                      
3 Drs. G. Venner, De stedelijke periode van Nieuwstadt, in Nieuwstadt van dorp tot stad. 
Uitgegeven door de Heemkundevereniging Nieuwstadt in 1977 
4 P.B.N. van Luyn, Stadt Sittard, pag 61. Uitgegeven door Stichting Historie Sittard, 1991 
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In de veertiende eeuw vinden we in Sittard de term ‘domus pannorum’ letterlijk 
iets als ‘doekenhuis’ en het wordt er vertaald met ‘lakenhal’. Het gebouw wordt 
omschreven met: een etage steunend op houten palen, zodat er op de begane grond 
een overdekte open ruimte ontstond beschut tegen zon en regen, waar kooplieden 
hun waar konden uitstallen. Men meent dat Sittard naast de lakenhal ook een apart 
stadhuis heeft gehad. Vooralsnog gaan we ervan uit dat voor kleinere steden geldt 
dat het gewandhuis, raadhuis en stadhuis één en hetzelfde gebouw zijn. 

Het overgeleverde archief van het stadsbestuur van Susteren is van geringe 
omvang. In de inventaris5 kan men zien dat we ook nog vooral met achttiende 
eeuwse stukken te maken hebben. Op basis van dit archief is geen beeld te vormen 
van het oudere Susteren. Een welkome aanvulling vormt het archief van schutterij 
Sebastianus, dat belangrijke informatie levert. Voor het overige zijn we voor de 
‘stadsgeschiedenis’ vooral aangewezen op ‘vreemde archieven’. 

Er is een document bewaard uit 1666 waarin men leenhulde brengt aan de nieuwe 
hertog van Gulik, paltsgraaf Philipp Willem. Overal in het hertogdom moet hij  
erkend worden als hertog. Voor een aantal ambten, waaronder het ambt Born, 
benoemt hij een commissie van twee mensen om de leenhulde in ontvangst te 
nemen. Deze commissie was op 29 november 1666 in Susteren op het raadhuis 
ontvangen door Wolfgang Willem van Bentinck, ambtman van de ambten Born en 
Millen, Diederich Kremers, schout van Susteren, Adam Deuss, schout van Born en 
Grevenbicht, schepenen en raad van Susteren, Born en Grevenbicht. 
Op de markt hadden zich bijna zeshonderd mensen verzameld uit Susteren, Born, 
Grevenbicht en Urmond. In het raadhuis werd een document opgesteld waarin 
wordt vastgesteld dat de ambtman, beide schouten en de gerechtsschrijver  en 
tevens alle op de markt verzamelde mensen de eed hadden afgelegd. Een document 
dat als bewijs gold werd in het archief van Susteren  bewaard. Tenslotte zegelden 
de ambtman, de twee schouten en de burgemeesters van Susteren met het 
stadszegel van Susteren. 
Het is vooralsnog de oudste vermelding van het raadhuis van Susteren. De 
formulering in het document geeft ons een belangrijke aanwijzing, namelijk de 
voorlezing van de tekst en de eedsaflegging vond plaats onder het stadhuis. Wij 
zien dit als bewijs of minstens duidelijke aanwijzing dat het Susterense stadhuis op 
eenzelfde wijze opgebouwd was als dat van de twee meest nabij gelegen stadjes. 

Het document geeft ons ook een idee hoe de bevolking over Susteren verspreid is 
en over de grootte. Onder de stad Susteren zijn eenentachtig personen, onder 
Feurth (met Heide) eenenveertig en Dieteren (met Gebroek en Baakhoven)  
veertig: vijftig procent binnen de omwalling, vijfentwintig procent in Feurth en 
eenzelfde gedeelte in Dieteren. Wanneer we een gemiddelde van vijf tot zes 
personen aannemen, was de bevolking negen- tot elfhonderd personen groot. 

                                                      
5 W. van Mulken, inventaris van de archieven der gemeente Susteren, 1635-1948, pag. 50-
52 
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Een halve eeuw later dateren mededelingen uit het archief van de Sebastianen. Een 
van de taken van de schutten was het bewaken van gearresteerde personen. Zij 
hoefden dit natuurlijk niet voor niks te doen, maar kregen hiervoor een  toch niet 
geringe vergoeding. In het begin van de achttiende eeuw zijn twee vermeldingen 
van het stadhuis bekend en we kunnen tevens lezen dat de gevangenen in een 
‘Nebenhaus des Stadhausses’ opgesloten zaten. Dit zou men kunnen vertalen door 
‘een aanbouw of een vleugel van het stadhuis’. Wellicht zegt het niets meer dan dat 
de gevangenis onderdeel uitmaakte van het stadhuis. 

In het stadsarchief vonden we tot op heden alleen vermeldingen in de negentiger 
jaren van de achttiende eeuw en wel vijf: twee maal stadhuis en drie maal raadhuis. 
 In 1791 worden de inwoners van Susteren verzameld “op de Markt bij het 

stadshuis”  om zich uit te spreken over het compromis dat de magistraat (de 
Raad) heeft bereikt met abdis en kapittel; een achttiende eeuws referendum. 

 In een jaarverslag in 1795 vinden we dat er ’s nachts enige paarden “in het 
raadhuis” stonden. 

 In de jaarrekening 1795/96 vinden we de vermelding van: gewerkt aan de 
‘Pileer des Rathausses”. Ik neem aan dat ‘pileer’ staat voor ‘pilär’ en dat 
betekent pilaar, zuil, pijler 

 In een rekening over het jaar 1798/99 vinden we de betaling aan een 
‘glasmaker’ die “onder aan het raadhuis” reparaties heeft uitgevoerd. 

 In een rekening van Caspar Schulpen uit 17996, die kennelijk een winkel annex 
café had, waarin vooral leveringen van kannen bier ‘naar het stadhuis 
gehaald’ vermeld staan, maar ook leverde hij potloden en een eikenboompje 
voor de vrijheidsboom. Ook verhuurde hij zijn ‘stube’ voor de school.  
 

Wat te denken van deze gegevens. Een pijler wijst duidelijk op een oude vorm van 
het stadhuis waarop dit nog op pijlers gebouwd is. Echter wat moet een glasmaker 
‘onder aan het stadhuis’ glas aanbrengen. Of had men toen al windbeschutting door 
glas?  
Op basis  van bovenstaande gegevens ben ik toch geneigd om aan te nemen dat 
Susteren anno 1800 nog steeds beschikte over een raadhuis op de markt gelegen en 
dat op pijlers stond, zodat er een overdekte plaats ontstond. 
Wanneer men de vermeldingen overziet dan bemerkt men dat het gebouw steeds 
raad- of stadhuis wordt genoemd en nooit naar de schepenen. Mogelijk dat dit 
kwam doordat schepenen bij alle woonkernen voorkwam en het stad zijn en dus 
een ‘raad’ hebben een privilegie, bijzonder voorrecht, was. 
 

                                                      
6 Wil Schulpen, Een kasstuk 1798/99, Heemklank 2003 nummer 1, pag. 35-36 
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Tranchotkaart 
Dit is een uitsnede uit de 
Tranchotkaart 1804/05 gemaakt . 
Voor Susteren van belang is de 
plattegrond welke er getekend is 
van de stift- of abdijgebouw. Er is 
redelijke overeenstemming  met 
hetgeen archeoloog Henk 
Stoepker in de jaren 1991/3 
blootlegde. Tussen het klooster en 
de Rode Beek is nog een groot 
onbebouwd terrein te herkennen. 
Het valt op dat op een enkel 
gebouw na hier volstrekt geen 
bewoning is. Het is vreemd dat 
hier geen bebouwing heeft 
plaatsgevonden  tot zeker rond 
1900.  

Op de kaart is het stratenpatroon wel herkenbaar en opvallend is dat de kaart min 

of meer aangeeft dat de Peulenstraat oorspronkelijk behoorde tot het tracé van de 
Dieterder/ Maaseikerweg. 
Het belangrijkst in onze context van het raadhuis  wat de kaart aangeeft,  is een 
rode vlek op het ovaalvormige marktplein. Een rode vlek staat voor een gebouw. 
Wanneer het dus geen foutje is, dan heeft de maker van de kaart aanwijzingen 
gehad om een gebouw op het marktplein te veronderstellen of wellicht beter 
gezegd: er stond rond 1804/5 een gebouw daar ter plaatse. Mij is te weinig bekend 
over de samenstelling van de kaart, bijvoorbeeld of men ook oudere kaarten 
gebruikte of dat men alleen op basis van eigen waarnemingen tekende. Met andere 
woorden we laten open of de situatie van rond 1800 is of mogelijk iets weergeeft 
van rond 1750. 
Het enige gebouw dat men op een marktplein van een stad dient te verwachten is 
het raadhuis.  
 
We nemen op basis van bovenstaande aan dat Susteren op drie locaties een 
raadhuis heeft gehad. 
 Op de Markt waar de huidige Salvatorstraat en Raadhuisstraat elkaar in het  

verlengde ontmoeten. Een raadhuis op pijlers. Wellicht heeft dit raadhuis  
plaats moeten maken voor de nieuwe Rijksweg in 1820, waarbij ook de 
Feurder- en Winkelpoort het loodje moesten leggen 

 Op de Raadhuisstraat, ter plaatsen van de huidige panden 2 tot en met 8 een 
raadhuis gebouwd begin negentiende eeuw. Dus ca. 1820 – 1945 

 Het raadhuis aan het Raadhuisplein, nu het Raodhoes. Dit is het laatste 
raadhuis van Susteren en heeft dienst gedaan van 1939 – 2003. 
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Kamerhof 
Wil Schulpen  

Op de Tranchotkaart zoeken we nog vergeefs naar een aanwijzing naar de 
Kamerhof. Na ruim een decennium vinden we de Kamerhof wel ingetekend op de 
kadasterkaart, welke te dateren is tussen 1815 en 1821. Men zou nog kunnen 
denken dat de Tranchotkaart de hof ‘vergeten’ is, maar ook in bijvoorbeeld 
hetmeetboek van 1743/1783, een lijst van communicanten (1725) en een lijst van 
hoofdbewoners (1688) ontbreekt een vermelding. Ter vergelijking, de 
Katsbekkermolen wordt wel steeds vermeld. 
De hof is gelegen aan een weg die Baakhoven-Gebroek met de Katsbekkermolen 
verbindt via de Kamerweg en Scheidtstraat. De boerderij is gebouwd op een 
veldnaam Kamer. Dit was een weidegebied van vijfentwintig hectaren en was 
eigendom van de Keurvorst, die ook hertog van Gulik was. Dit gebied, samen met 
de andere bezittingen van de hertog, werden in 1802 door de Franse Domeinen 
ingevorderd en natuurlijk verkocht.  
Van mevrouw Dahlmans, de huidige bewoonster van de Kamerhof, ontving ik 
enkele bescheiden betreffende de Kamer  

Wilhelmus Reinerus Peters 
Deze pastoor van Buchten-Born en later van Buchten werd geboren in het mooie 
schippershuis te Urmond op 22 maart 1751. Op drieëntwintig jarige leeftijd wordt 
hij reeds pastoor te Buchten genoemd. Hij heeft zijn eerste testament gemaakt in 
1810. Daarna volgde nog drie wijzigingen: 1817, 1827 en tenslotte in zijn sterfjaar 
1839. Aanvankelijk was hij pastoor van de parochie Buchten-Born. Deze parochie 
werd in 1804 gesplitst en sindsdien bleef hij pastoor te Buchten. Op het einde van 
zijn leven bouwde hij tussen 1834 en 1839 de voormalige kerk van Buchten. Hij 
was voor de opheffing van het landdekenaat Susteren ook kameraar van het 
concilie Susteren. Hij overleed op 15 april 1839  en werd te Buchten begraven. 

Kamerhof vóór 1940 
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Over de Kamerhof vinden we in zijn diverse testamenten het navolgende: 
1810: 9. Je laisse en outre à mon frere Jean Francois Peters et son epouse 
Elisabeth Cajot la jouissance de seize bonniers de terre et prairies ou la moitie de 
la terre dite Kamerweijde situés a Susteren departement de la Roer canton Sittard 
Item la jouissance d’un rente annuelle de trente six et trois quart mesures de seigle 
et autant d’avoine  mesure de Sittard a charge de plusiers particuliers de Holtum 
et Buchten et cela pour tot le temps qu’elle vivre et j’institue. 
Ik laat mijn broer Johannes Franciscus Peters en zijn vrouw Elisabeth Cajet het 
genot van zestien bunders land en weiden of de helft van de gronden genoemd 
Kamerweide gelegen te Susteren, departement van de Roer, kanton Sittard. 
Eveneens het genot van een jaarrente van 36 ¾  maten rogge en evenveel haver 
maten van Sittard ten laste van verscheidene particulieren te Buchten en Holtum. 

In 1810 is de pastoor van Buchten in het bezit van de helft van de Kamerweide. Hij 
geeft aan dat de grootte zestien bunder is, echter wij berekenden dat het slechts 
vijftien bunders waren. Van een boerderij is nog geen sprake. 

1817: Aengesien ick mijnen hof Wienekedonck onder de gemeijnte van Kerrendock 
bij testament aen de kinders van mijnen broder Johannes Franciscus in houwelijk 
met Elisabeth Cajot gemaekt hadde en nu verkogt, soo geve en vermaeke nu aen 
hun mijn aendeel in de Kamerweijde groot ongeveer sesthien bonders, gelijck het 
huijs, hof met alle dependentiën gelijk ick het zelve van de weduwe van den berg en 
haere kinders Anthonius Josephus van den Berg en Clara van den Bergh alle van 
Susteren op den eerste meij 1817 gekogt, dogh soo dat mijnen broder Joannes 
Franciscus Peters en sijne huijsvrouw Elisabeth Cajot levenslanckelijk den genoet 
of tocht daer af sullen genieten. Alsoo gedaen binnen Buchten op heden 
dentweeden meij een duijsent acht hondert en seventhien tot teeken der waerheijt 
hebbe ick dit eijgenhandigh geteekent op dagh jaer gelijck boven 
W.R. Peters pastoor in Buchten  

Kennelijk heeft onze pastoor met het verkoopbedrag van een boerderij van hem te 
Kerrendock de Kamerhof gekocht. Uit gegevens hierna blijkt de grootte slechts 
twee à drie hectaren groter dan in 1810. Wellicht heeft hij alleen de boerderij met 
een beetje grond er om heen van ene weduwe van de Berg met haar kinderen 
Anton en Clara van den Bergh. In een lijst van 1799 wordt de toen 43-jariuge 
weduwe  met haar achttienjarige zoon Anton en diens zus Clara, zestien jaar, 
genoemd. Zij woonden op de Markt. De familie Schmitz was zeker in die tijd 
vooraanstaand in  Susteren: vóór 1760 was ene Dirk schepen en erna ene Jan 
Hendrik. Wellicht dat enige erfgoederen uit deze familie tot het kapitaal hebben 
bijgedragen om de Kamerhof aan te schaffen, of waarschijnlijker zelfs te bouwen. 

1827:  Ich geve en laete aen mijne neven en nichten Wilhelmus Renerus Peters, 
Jeanette Peters, Helena Peters, Josephina Peters, Elisabeth Peters, Egidius en 
Franciscus Peters alle kinderen van mijnen broder Johannes Fransiscus Peters 
woonagtig tot Susteren mijn goedt genoemt de Kaemerweijde bestaende in huijs, 
schuur, stallingen, moeshof landerijen en weijden ongeveer achttien bonders  oude 
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maet aan groote mits conditie dat mijnen broder Johannes Franciscus Peters en 
sijne huijsvrouw Elisabeth Cadjot sullen genieten de lijftocht of het genoot van 
voorgemelt goet voor den tijdt van hun leven wel uijtdrukkelijck bestemt dat deze 
lijftocht of genoot sal moeten dienen voor hun eerlijk onderhoudt en dat 
schuldteijschers van mijnen broder geen aenspraek op dit genoot kunnen maeken, 
en als wanneer een van beijde komt te sterven, dan sal de langslevende 
Continueeren te <gauderen> van de geheele lijftocht of genoot, gelijk oock van het 
gewass of den …. Van het sterfjar en van alle hetgeene den pastoor van het 
voormelt goed aen pagtprijs soude mogen schuldig sijn aen den pagtprijs op het 
moment van mijn afsterven. 

1839: Ik geef en legateer aan mijnen broeder Jan Frans Peters en zijne echtgenote 
Elisabeth Cajot, zonder beroep wonende te Susteren, de togt of het vruchtgebruik 
zoo lang zij zullen leven en wel tot den dood van den langst levende van hun beide 
toe, van mijne pachtshoeve genaamd de Kamer, gelegen in de gemeente Susteren 
met akkers en weilanden en verder aanhorigheden, groot circa negentien hectaren, 
zoals deze zich thans in winning en pachting bevind bij Herman Nelissen 

Jan Frans Peters en Elisabeth Cajot 
Jan Frans was een broer van pastoor Peters uit Buchten en was met genoemde 
Elisabeth gehuwd. In alle versies van het testament ontvangen ze het vruchtgebruik 
over de Kamer en alle toebehoren zolang als ze leven. Van het echtpaar is mij niets 
bekend. In de bevolkingslijst van 1799 komen ze niet voor als inwoners van 
Susteren. In het meetboek opnieuw aangelegd in 1783 en een aantal jaar bijgewerkt 
staan zij niet vermeld. De kans is aanzienlijk dat we moeten aannemen dat zij in 
1800 of later in Susteren zijn komen te wonen. Het echtpaar had drie zonen en vier 
dochters. In 1810 zouden deze kinderen de Winnekendonkhof ten oosten van 
Kevelaar na de dood van de pastoor erven. Jan Frans en Elisabeth zouden evenwel 
zolang zij leefden het vruchtgebruik hebben. Deze goederen blijkt de pastoor in 
1817 verkocht te hebben en van de familie van de Bergh heeft hij goederen van de 
Kamerweide gekocht en op dat moment werd de Kamerhof deel van de bezittingen 
van de pastoor.  
 
In 1827 waren de kinderen van Jan Frans nog erfgenaam van de Kamer, in 1839 
echter worden ze niet meer als zodanig vermeld en vermoed ik dat zij samen met 
de kinderen van een andere broer en een zus van de pastoor de bezittingen hebben 
moeten delen. 

De kinderen van het echtpaar Jan Frans en Elisabeth Cajot 
Het echtpaar had drie zonen te weten Willem Renier, Egidius en Frans en vier 
dochters Johanna, Helena, Josephina en  Elisabeth. Het echtpaar is kennelijk in 
Urmond gehuwd, althans men heeft er kinderen gekregen. Drie van de zeven 
kinderen werden aangetroffen op een bevolkingslijst van 1840.  
Egidius Peters (37 jaar) was gehuwd met Maria Margreta Backhaus en ze hadden 
twee zonen en vijf dochters.  
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Helena (46 jaar) was gehuwd met de toenmalige koster Willem Jessen, 
ongetwijfeld een voorvader van de ‘orgelist Jessen’, waarvan de grafsteen nog bij 
de ingang van de sacristie ligt. Deze hadden een zoon en vier dochters. 
Naast deze twee kinderen was er ook nog de tweeënveertig jarige Elisabeth. Zij 
was gehuwd met Jan Herman Nelissen uit Born, die landbouwer was. Zij hadden 
twee zonen en twee dochters. Elisabeth en Herman zijn de eerste ons bekende 
bewoners van de Kamerhof. Het echtpaar Nelissen-Peters is wellicht 1820-1822 
getrouwd gezien de leeftijd van hun kinderen. Dat zijn nichtje, dochter van een 
broer, de Kamerhof gepacht had, heeft pastoor Peters mogelijk ertoe aangezet om 
de hof bij Kevelaar te verkopen en een extra investering te doen in de gronden van 
de Kamerweide. 
Al deze kinderen waren te Urmond geboren 

Twee woningen 
De Kamerhof lijkt al meer dan een eeuw te bestaan uit twee woonadressen. In een 
bevolkingslijst van 1900 komen naar mijn inschatting de volgende namen voor op 
de Kamerhof: De familie W. Peters-Schmitz, waarvan de man landbouwer is en 
dus wellicht de Kamerhof uitbaat. Tevens woont er de weduwe E. Peters-
Rennenberg. De familierelatie tussen W. Peters en E. Peters-Rennenberg is mij 
onbekend. Ook is op dit moment niet duidelijk hoe de Kamerhof uit handen van de 
familie Nelissen weer in handen is gekomen van ene Peters. 

Het toponiem Kamer 

Vermoedelijk is het toponiem Kamer een verbastering van een Koye-naam ofwel 
een Koeweide. Dit wordt mede ondersteunt door het feit dat er ook steeds sprake is 
van de Koeweide bij het Keurbos. Op het kaartje van 1903 werden delen van de 
Kamerstraat ook Kayer- en Koyerstraat genoemd. 
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Kroniek van Zöstere 
 
5 dec. Weer brand in Susteren. Na de fatale brand 

in Baakhoven nu een minder ingrijpende 
brand aan de Molenlaan. Een elektrische 
deken zorgde voor een flinke schade. 

12 dec. Het liedje van Spik en Span ‘Leefde Alaaf’ 
is gekozen tot beste carnavalsliedje van 
Midden-Limburg. 

29 jan. Een periode van vijftien dagen zet in, 
waarin het kwik niet boven de nul graden 
komt. 

30 jan. Jos Hessels wordt door de gemeenteraad als 
de nieuwe burgemeester van onze gemeente 
voorgedragen. 

30 jan. Mark II (Peters) is de nieuwe jeugdprins van 
C.V. De Graasbörgers.  

13 febr. Het bisdom maakt bekend dat pastoor Jos 
Boon van Dieteren en Mariaveld 
overgeplaatst is naar IJsselstein. 

17 febr. Wethouder en ambtenaren presenteren voor 
ruim tweehonderd belangstellenden 
betreffende werkzaamheden in Mariaveld. 
Uit reacties bleek dat men niet onverdeeld 
positief was over de gemeentelijke inbreng.  

20 febr.trekt de carnavalsoptocht door de straten van Susteren. 

22 febr. Hoe goed men wethouders en raadsleden kent, blijkt uit deze tekst op 
Susteren.nu: “(Ik) vind het jammer dat Jac Beckers opgestapt is. Hij was 
een goede fietsenmaker. Men zal hem nog missen als wethouder”. 

29 febr. Het orgelconcert ter gelegenheid van de weer in gebruik name van het 
orgel in de Amelbergakerk kon geen doorgang vinden.  

KRONIEK VAN ZÖSTERE      
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Gelaeze 

ANNIE SCHREUDERS-DERKS: DE HELE SANTENKRAAM, DEEL 1 
Een boek met ondertitel DE LIMBURGSE (LENTE)ALMANAK. 
Op 1 april verschijnt het eerste deel uit een serie 
van vier. Het is een naslagwerk met een mix van 
geschiedenis, volkscultuur, gebruiken en rituelen, 
die voor een groot deel de ziel van Limburg 
vormen. Het eerste deel telt ruim tweehonderd 
pagina’s. In elk deel staat een seizoen centraal, in 
het eerste de lente. In de maanden maart, april en 
mei staan zaken als Pasen, Vastentijd, Hemelvaart, 
de lente, St Jozef (Joep), Mariaverering, bijgeloof, 
draken en heksen centraal. Zoals in een almanak 
wordt bij iedere dag stilgestaan: de heiligen, 
speciale gelegenheden en spreuken. Het is 
verkrijgbaar bij de boekhandel. De presentatie zal 
plaatsvinden op zondag 1 april bij Selexyz 
Dominicanen in Maastricht om 14.00 uur. De 

presentatie zal plaatsvinden op zondag 1 april bij Selexyz Dominicanen in 
Maastricht om 14.00 uur. 
HET IJZERENBOS 
In de Boomkikker, het verenigingsblad van de Natuurhistorische vereniging 
Pepijnsland uit Echt, staat dit jaar het IJzerenbos centraal. Er is dan ook een artikel 
door de voorzitter, Benoît Locht, gewijd aan het natuurgebied.  De vereniging 
organiseert onder leiding van een IVN-gids op zaterdagmorgen 12 mei een 
excursie in het gebied. Men start bij het station van Susteren om half tien en eindigt 
met het middaguur. 
HISTORISCH JAARBOEK LAND VAN ZWENTIBOLD – 2011  
De uitgave 2011 van het Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold bevat 
een artikel van de hand van ons collega-redactielid Wil Schulpen. De redactie van 
het historisch jaarboek is een voorstander van behoud van cultureel erfgoed en 
doordrongen van de cruciale rol van musea daarin, en heeft besloten om onder de 
titel ‘Museum voor het voetlicht’ musea de gelegenheid te geven voor het voetlicht 
te treden. De schatkamer van de H. Amelbergakerk,  ’t Stift te Susteren kreeg de 
eer om de spits af te bijten.  
Het artikel over ‘ons’ cultuurhistorisch museum leest op een prettige manier en 
schetst de (deel-)collecties van ’t Stift op bijzonder kernachtige wijze. Door het 
gebruik van foto’s en toelichtingen nodigt de auteur lezers expliciet uit de 
Schatkamer van de H. Amelbergakerk (nog) eens te bezoeken. 

Overigens is de redactie van het historisch jaarboek er wederom in geslaagd 
artikelen te bundelen die door de diversiteit ongetwijfeld op een breed 
lezerspubliek kunnen rekenen.  

GELAEZE      
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DE MAASEIKER SCHUTTERIJEN 
In dezelfde Maaseikenaar treffen we een artikel van Martin Boonen aan. Uit dit 
artikel blijkt dat het schutterijwezen  in Maaseik beduidend afwijkend was van 
hetgeen in Susteren gebeurde. De traditie in het prinsbisdom Luik week kennelijk 
beduidend af van de Gulikse.  De Maaseikenaar 2012,1, pag. 17-25 
MUSEUM HET DOMEIN 
Van 11 maart tot 10 juni is in het Domein te Sittard de tentoonstelling “De kick 
van de klik” – Tachtig jaar fotokring Geleen. De drie zondagen 22 april, 6 mei en 3 
juni zijn drie fotopresentaties. Meer informatie: www.hetdomein.nl 
IMMATERIEEL ERFGOED 
Jaargang 1 nummer 1 2012 
Met de aanstaande ratificatie van het UNESCO Verdrag voor de bescherming van 
het immaterieel erfgoed heeft Nederland er een beleidsterrein bij gekregen. 
Tradities deel je met anderen en je praktiseert ze vaak op een manier die je van 
thuis hebt meegekregen. Tradities beleef je vaak onbewust. Bij immaterieel erfgoed  
zetten mensen zich bewust in om een traditie door te geven aan een volgende 
generatie. Het blad met deze titel wordt uitgegeven door het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Het is een ‘voortzetting’  van het 
blad ‘Traditie’ van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. In het eerste 
nummer nieuwe opzet komen aan de orde: ijspret, Valentijn, vergeten keuken en 
carnaval. Informatie: www.volkscultuur.nl en ncv@volkscultuur.nl  
TON VRANKEN : TENTOONSTELLING EN BOEK EIGEN WERK 

 
Van 14 maart tot 14  april is in galerie “Art in Maupertus te Geulle (Moorveldsberg 
60) op de vrij-, zater- en zondagen van 14:00 – 17:00 de expositie van schilderijen 
van Ton Vranken met als titel Limburgse Maaslandschappen. Tevens is een boek 
verkrijgbaar met o.m. negentig kleurenafbeeldingen van zijn werk van 
landschappen te Geulle, Elsloo, Meers, Beek, Noorbeek, Susteren en Dieteren. 
Info: www.tonvranken.123video.nl   - avranken16@planet.nl – Marialaan 6 

http://www.hetdomein.nl/
http://www.volkscultuur.nl/
mailto:ncv@volkscultuur.nl
http://www.tonvranken.123video.nl/
mailto:avranken16@planet.nl
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Foto’s oet de auw doas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonge Werkman Susteren-kom ca. 1934. Staand van links naar rechts: Kapelaan Gerards 
van de Amelbergaparochie, Wulm Meuffels, Sjarel Masthof, Baer Claessen, Sjras, ? , Karel 
Maassen, Frans Meuffels, Hub (Baer) Heijnen, ? . Knielend: Baerke Meuffels, Baer 
Claessen, Sjieër Lendfers. Zittend : Piet Zegers en Wil Claessen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariaveld vanuit kerktoren 

FOTO’S OET DE AUW DOAS      
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Bondshotel. Voor de datering van de foto is van belang het ontbreken van de 
elektriciteitspalen. Susteren sloot met de ‘mijnen’ in 1913 een contract voor de levering van 
elektriciteit. De foto is dus omstreeks 1915 of ouder te dateren.  
In 1900 had K. Heggen met dochter hier een ‘logement’. In de dertiger jaren blijkt G. 
Henssen er te wonen, die ook een weegbrug voor vee heeft, naast hotel en café. De laatste 
eigenaar was de familie Meuffels.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvatorstraat vanuit kerktoren 
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Verenigingsnuujts 
 
JAARVERGADERING 2012 AGENDA, VERSLAGEN EN REISCOMMISSIE 
Op  maandag 16 april 2012 wordt in Vastrada, Kloosterstraat 47, de 
jaarvergadering van onze vereniging gehouden. 

De agenda luidt als volgt: 
1. Opening  

2. Notulen jaarvergadering 2011 (Heemklank 2011, nr. 2) 

3. Jaarverslag secretaris  (in deze Heemklank) 

4. Jaarverslag penningmeester (in deze Heemklank ) 

5. Kascommissie (verslag en nieuw lid) 

De heren Har Princen, Charles Janssens en Rinus Krijntjes vormen de 

kascommissie. De heer Har Princen  is aftredend  

6. Contributie  2013 

7. Reisprogramma 2012  (in deze heemklank) 

8. Bestuursverkiezing 

9. Rondvraag en sluiting van het officieel gedeelte en pauze 

 
Na de pauze zal Hank Schulpen werken van zijn vader Sef  voordragen. Een en 
ander zal door muziek afgewisseld worden. 

Secretarieel jaarverslag 
Het bestuur bestond uit vijf personen: Ad Feijen (voorzitter), Wim van Thoor 
(penningmeester), Wil Schulpen (secretaris) Loek Storken en Cor Voorter. Het 
aantal leden was eind 2007: tweehonderdacht.  Met eenentwintig  instellingen of 
verenigingen bestaat een gratis/ ruilabonnement.   
De Heemklank verscheen vier maal per jaar. Het aantal pagina’s was 
honderdzesennegentig. De artikelen werden verzorgd door Annie Schreuders-
Derks,  Evert Zits, Loek Storken, Ad Feijen, Cor Voorter,  AMPP (Guus) Janssen, 
Jan Smeets, Alois Huizinga en Wil Schulpen. Tekeningen werden veelal verzorgd 
door Huib Heynen. Diverse foto’s Jan Valentijn.  
Zie voor activiteiten Jaaroverzicht in Heemklank 2011, nummer 4, pag. 47-49 van 
Ad Feijen. 
De vereniging is aangesloten bij Heemkunde zonder Grenzen en heeft een 
convenant gesloten met heemkundekring Echter Landj (HKEL) en de heemkunde 
Nieuwstadt (HVN). Ook is er samenwerking met Veldeke Echt.  

VERENIGINGNUUJTS      
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Financieel jaarverslag 
 
 
Saldo 1 januari 2011  € 1.305,41 
 
 
Inkomsten : 
Contributies   2.475,99 
Jubileum   1.000,50 
Pr. Bernardfonds 1.950,00 
Subsidie gemeente  250,00 
Boekjes (Annie)  1.469,50 
 
  
 
Uitgaven 
Heemklank  3.489,31 
Jubileum (2011)   2.101,98 
Lezing pastoor Tijssen   79,00 
Jaarvergadering /lezing       100,00 
Milieu-lezing    7,35 
Kroedwèsj    17,50 
Boekjes (Annie)    1.296,69 
Verzekering   103,05 
Kamer v. Koophandel    26,64 
Administratie     36,13 
Abonnementen       53,20 
Diverse representatie     63,12 
                                                                    
  7.373,27 
 
 
Saldo 31-12-2011       1.078,13 
 
 
Totaal 8.451,40 8.451,40 
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Nieuws van de Reiscommissie: 
Het reisschema 2012 kunnen we U nu aanbieden. Reden van deze late publicatie is, 
dat eind 2011  de nodige ontwikkelingen  hebben plaats gevonden bij “Schmitz 
Reizen”, het bedrijf  waar we “als Reiscommissie”  85 reizen hebben laten 
uitvoeren. Eind november werd bekend dat  Schmitz Reizen is overgenomen door 
Litax Reizen uit Reuver.  Naast bussen is een groot gedeelte van het personeel 
overgegaan. Onze reizen kunnen dus uitgevoerd worden door bekende chauffeurs.  
We stellen  voor in 2012 onderstaande reizen uit te voeren.. 

1.  15 mei 2012  Düsseldorf 
We rijden tot aan de Rheinturm en per lift komen we in het restaurant en kunnen 
genieten van de aangeboden  koffie men vlaai. Hierna gaan we met een gids een 
wandeling maken door de “MEDIENHAFEN”. Altstadt en Koningsallee  zitten 
uiteraard in het programma al was het alleen maar voor het mode-genieten door de 
dames. Uiteraard is het diner bij op de Vos opgenomen . 

2. 10 juli 2012  Zeeland 
Via België rijden we naar Zeeland en krijgen onderweg koffie met vlaai 
aangeboden in Broedhem.  In Zeeland rijden we via Zuid- en Noord-Beveland, 
Stormvloedkering in de Oosterschelde en de Zeelandbrug. Het pittoreske plaatsje 
Veere wordt uitvoeriger bezocht, zodat er een goeie gelegenheid is voor de lunch. 
Op weg naar huis dineren we nog in Soerendonck. 

3. 10 september  Nationaal Park Hoge Veluwe. 
In Lent staat al koffie met vlaai klaar voor ons. Dan rijden we naar de Molen in 
Harskamp waar een heerlijke koffietafel voor ons klaar staat. Aansluitend maken 
we onder leiding van een gids een 2 uur durende tocht door het Nationaal Park de 
Hoge Veluwe. Vervolgens gaan richting Nieuwstadt  waar we ook deze dag 
afsluiten met een 3 gangen diner. 

Ook de afrekening hebben we op onze oude manier afgesloten: 
Namelijk  € 49,50 per reis. 
Wij hopen dat wij in uw geest dit programma hebben samengesteld. 
CULTUUR-HISTORISCHE WAARDENKAART 
Voor de structuurvisie van de gemeente is een cultuur-historische waardenkaart 
noodzakelijk. Deze is juridisch van weinig belang, maar de structuurvisie en de 
daarin verwerkte cultuur-historische waardenkaart vormen een basis voor de 
bestemmingsplannen met hun waardenkaarten en deze zijn wel van juridisch 
belang en hierin kunnen ook beschermende maatregelen worden opgenomen ten 
aanzien van waardvolle objecten. De cultuur-historische kaart wordt zo goed 
mogelijk klaar gemaakt voor gebruik bij bestemmingsplannen en dient zo volledig 
mogelijk te zijn. Natuurlijk kan er altijd nog toegevoegd worden bij de 
besluitvorming omtrent bestemmingsplannen. Nu kan een bestemmingsplan ook 
niet alles geregeld worden, zoals bijvoorbeeld interieurs van monumenten. De 
cultuur-historisch kaart kan/ zal direct een rol spelen bij bepaalde gemeentelijke 
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afwegingen. Zo is het op gemeentelijk niveau bekend  dat het aantal bouwlocaties 
drie maal zo hoog is als noodzakelijk. De kaart kan dus meebepalen waar wel en 
waar niet gebouwd wordt 

De werkgroep hiervoor wordt gevormd door twee mensen van bureau RAAP, twee 
ambtenaren (verantwoordelijk Ellen Janssen) en HKEL (Benoît Locht en Frans 
Schreurs), HVN (Piet Hoof) en Natuurvrienden (Wil Schulpen). 

De kaart zal in principe uit drie delen (modules) bestaan aardkundige 
waardenkaart,  landschapstypering en landschappelijke elementen en historische 
bouwkunde 

Aardkundig heeft te maken met de geschiedenis van de aardkorst. Veelal met 
geologie gelijkgesteld. Er heeft een geologisch onderzoek plaatsgevonden in een 
werkput schuin voor de kerk tijdens de opgravingen van 1991-1993 

Landschapstypering. Op landelijk niveau zijn er negen types. Hier zal het echter 
om een andere verdeling gaan. Oud kaartmateriaal zij hiervoor de basis (denk aan 
de Tranchotkaart). Wellicht zal het gebruik van de grond een rol spelen bijv. hooi- 
en weidelanden duiden vaak op (waterrijke) moerassige gebieden. Hierin zullen 
ook de fysisch geografische (natuurkundige aardrijkskunde) gegevens verwerkt 
worden. 

Landschappelijke elementen en historische bouwkunde. De heemkunde-
verenigingen zijn vooral gevraagd bij dit punt. Enerzijds voor informatie en 
overige inbreng, maar ook door inventarisatie door middel van ook veldwerk.  
Een basis vormt het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort M.I.P., is een 
landelijk Nederlands project dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. Doel van 
het project was om per gemeente de waardevolle gebouwen en andere objecten in 
woord en beeld te beschrijven, zodat er meer zicht kwam op monumentenzorg en 
cultuurgeschiedenis. Hierbij werd aan ieder gebouw een waardering gegeven. Eén 
ster betekent van lokaal belang, twee sterren betekent van regionaal belang en drie 
sterren van nationaal belang. Aan een van rijkswege beschermd monument wordt 
een 'M' toegevoegd.  Verder vallen hieronder, zonder uitputtend te zijn historisch 
groen zoals houtwallen, poelen, lanen, bosgebieden enzovoorts,  beeldbepalende 
panden, zoals gebouwen, grenspalen  en  historisch interessante objecten zoals  
industriële relieken (leem- en grindgaten), wederopbouw, zaken in verband met 
oorlogen 

Afspraak: vóór half maart ontvangen de heemkundeverenigingen kaarten van Raap, 
waarop de bekende informatie reeds verwerkt is. Gevraagd wordt om in de periode 
half maart tot half april de kaart aan te vullen en te corrigeren. Het liefst met 
vastlegging coördinaten, anders met een punt op de kaart. Wanneer iemand op zijn  
eigen manier hieraan wil meewerken, maakt hij/zij dit kenbaar maken. Dit kan zijn 
door mening, gegeven, mogelijkheid door te geven, maar ook een gebied door te 
wandelen en gegevens op te schrijven. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1986
http://nl.wikipedia.org/wiki/1995
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monumentenzorg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuurgeschiedenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monument_(erfgoed)
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Weurdje van de redaksie 
 
 
Nao de lente kump de zomer. Wat veur eine zomer det mótte weer mer 
aafwachte! 
Wat weer neet hove aaf te wachte is de vórtgangk van verangeringe die in 
wirking zeen gezat. 
Oppe jaorvergadering haet d’r ouch ein wijziging  plaatsgevónje bénne ‘t 
besjtuur. 
Al mit al ein verjónging getèld in jaore… 
Doa is al flink gebreenstjórmd en ouch de redaksie is flink aan de gang. 
Neet allein de Heemklank bleef ós bezig hauwte, weer kieke ouch veuroet 
nao de kómmende jaore. 
Zoa zal in 2013 ouch weer ein beukske oetgegaeve gaon waere.  
Weer wille hieël väöl, mer alles bènne oos meugelikhede. 
Veur noe väöl laesplezeer, in de zón of in de sjeem, bènne of boete. 
Mit anger weurd: eine sjoane zomer! 

WEURDJE VAN DE REDAKS IE      
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Weurdje van de nuuje veurzitter. 
Jos  Douven 

Es “nuujbakke” veurzitter höbse ’t veurrech ouch al geliek ein sjtökske te moge 
sjrieve in “de Heemklank”.  Zoa neet, den maak de redaksie dich dit waal fientjes 
dudelik… 

Dus höb ich hiejveur gaer tied vrie                                    gemaak. En dit woor ouch 
ech neuëdig. Es vreug “gepensjoneerde”                          höbse noew väöl minder, 
soms zelfs geine, tied mieë euver                                      es vreuger. Ouch ich woor 
hie al gauw achter….… ! 
Daobie hoof ’t sjrieve van ein sjtökske                       ouch  weer neet zoa lestig te 
zeen, dach ich bie mien eige.                                   Doe begins geweuën mit dich 
veur te sjtélle en den                                                      kumpse haopelik al ein hieël 
eind in de richting. En                                                         den hoof ’t sjtök  ouch 
nog neet al te langk te                                                              zeen, wurde mich 
ouch nog éns geveulig                                                                     vertéld.( Ich dénk 
det ze mich al ein                                                                       bietje kénne…..!). 
Dit alles goof mich                                                               gooje mood óm éns 
röstig veur miene                                                                        kompjoeter te gaon 
zitte.  
Jos Douven is                                                                              miene naam. Zestig 
jaor geleje                                                                                    gebaore en van 
kéndjsaafaan                                                                                   opgegreujd in 
mien awwershoes                                                                           op de Marialaan 
nummer ein , rech                                                                              taegeneuver de 
kirk in Mariaveldj,                                                                   Zöstere. 
Ich bön 34 jaor                                                                                geleje getrouwd 
mit Josette Bocken,                                                                       ein richtig Deeters 
“girmke”. En                                                                                  ’t sjoane hiejaan 
is:  weer zeen nog altied fein biejein ! Ós gezinke wurdt kompleet gemaak door 
dochter Jannieke van bienao 24, det énkele waeke geleje oetgevlaoge is, gans 
nao….. Sint Joas. 

In mien “wirkzaam” laeve höb ich bienao altied bie de gemeinte “op de loanlies 
gesjtange”  ( ambtenare wirke immers neet, toch .?!).  Ieës in Nederwieeërt, vanaaf 
1982 in Zöstere en nao de fusie mit Ech in 2003 in Ech-Zöstere.  Ich moogde mich 
in al die gemeintes bezig hawte mit bouw- en woningtoezicht.  ‘t Wore sjoan tieje.  
Tót ich op ein gegaeve augeblik ein (heldere?) “oplaeving” kreeg en dach :  en 
noew is ’t good gewaes ! Toen ’t besjtuur van de Natuurvriende hiej van op de 
heuëgte raakde, wore zie es de kippe d’r bie óm mich “te sjtrikke” veur ’t 
veurzittersjap. Of dit koom ómdet ich van jóngsaaf aan door ein aantal 
(besjtuurs)funksies  mit ein groat deil van ’t Zöstese verenigingslaeve vergreujd 
bön geraak, kénne zie uch ’t béste zelf vertélle. 

 

Jos, als nieuwe voorzitter 
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En den is ‘t zoaver, de jaorvergadering !   
Toch waal sjpannend. Wie zal ein en anger verloupe ? “Pikke” ze dich waal ? 
Zoew emes sjtömming vraoge ? Wat zulle de rejaksies zeen ? Gelökkig haw ich 
mich veur niks drök gemaak.  En esse den ouch nog moogs beginne mit  twieë 
aaftraejende besjtuursleje  biezunjer in ’t zunke  te moge zette, ként de aovend 
eigelik al neet mieë sjtök. Biej deze wil ich Ad Feijen en Wim van Thoar nog éns 
van harte bedanke veur alles wat zie in de veurbieje jaore (en det zeen d’r hieël get 
!) veur ós vereniging höbbe gedaon en beteikend. Ad es veurzitter en Wim in de 
funksie van penningmeister. ’t Woor den ouch dankbaar te heuëre det de leje, op 
veursjtél van ’t besjtuur, unaniem höbbe besjlaote óm Ad es ieëre-veurzitter en 
Wim tót ieëre-besjtuurslid van “de Natuurvrienden” te beneume.  Hiejbie woor d’r 
ouch ein biezunjer woord van dank veur hun echgenotes. Dit, veur de “sjteun 
achter de sjerme”.  Ein sjoan puuske blome moogde dit nog éns óngersjtraepe.  
Wieër wil ich ouch “ós” aller Annie Schreuders-Derks van harte felisitere mit de 
beneuming tót besjtuurslid. Mit häör kénnis en inbréng, zeker op ’t vlak van de 
volkskultuur,  zal zie óngetwiefeld ein groate aanwins zeen veur ós besjtuur. 

Mer jaomergenög höbbe weer ouch mit de duustere kantj van ’t laeve te make. In 
dae zin hawwe weer ’t trieste aafsjied van Ton Janssen, veurzitter van “Veldeke”- 
kringk Ech. Weer kénne Ton es eine hieël simpatieke en bevlaoge verenigingsman. 
Emes, dae alles tót in de puntjes regelde. Wo “de Natuurvriende” op ein prettige 
meneer same mit wirkde. Det bleek nog éns doordet Ton, vlak veur ziene doad, 
nog aanwezig woor op ós jaorvergadering.  In eine, gehieël op zien eige wies door 
häöm zelf samegestjelde, indrukwekkende dialek-deens, höbbe weer op ein 
waardige meneer väöl te vreug aafsjied van häöm mótte numme.  

En noew zult geer uch misjiens gaon aafvraoge: “Wat geit dae van Douve noew 
doon biej de Natuurvriende ?”  Natuurlik wil  ich es ieëste mien funksie es 
veurzitter bénne, mer ouch boete de vereniging op ein gooj en waardige meneer 
oetdrage en vertegenwoordige. Hiejbiej zulle ouch de sjtruktuur en sómmige 
óntwikkelinge ein belangriek óngerdeil  vorme. De kómmende tied zal ein en anger 
bénne oos vergaderinge en biejeinkomste ein gezich mótte kriege.  

Ein biezunjere taak zeen ich veur mich weggelag in  ’t “werm make” en betrékke 
van jóngere bénne de vereniging.  Zal neet  mekkelik zeen, mer toch…!  

En natuurlik verheug ik mich op ein gooj samewirking. Neet allein mit uch, de leje, 
mer zónger mieë ouch bénne ’t bestjuur !    

Tót de volgende aktiviteit, wobie ich haop uch den al get baeter te moge lieëre 
kénne. 

Mit dank veur ’t door uch in mich gesjtélde vertroewe. 



6 
 
 

Afscheid 
Ad Feijen  

Het spreekwoord zegt dat afscheid nemen een klein beetje sterven is.  
Zo heb ik mijn afscheid als voorzitter  nou niet ervaren, maar het is toch wel een 
beetje waar. Als je na zo’n vijf jaar gewoon lid, dan van 1989-1993 
penningmeester en vervolgens tot 2012 met een jaar onderbreking voorzitter  bent 
geweest, dan kun je stellen, dat de Vereniging van Natuurvrienden een deel van je 
leven is geworden. Dat dit leven nog niet zo slecht was, moge blijken uit het feit, 
dat je in deze tijd (als vereniging) veel leuke dingen hebt kunnen uitvoeren. Ik denk 
hierbij o.a. aan de tentoonstelling van Susterense kunstenaars, die in wereldsteden 
als Los Angeles, Madrid, Turijn  exposeren, maar in Susteren niet bekend waren. 
Pastoor Tijssen heeft zijn bronzen borstbeeld in Susteren. De diverse reizen die we 
als Reiscommissie op poten hebben gezet en de vele avonden zowel culturele als 
vermakelijke. 
Ik wil iedereen bedanken, zowel vanuit het bestuur als de leden voor de prettige 
wijze waarin dat opgezet kan worden. Ik zal het missen, maar gelukkig heb ik de 
toezegging van het bestuur, dat ik af en toe de deur ervan open kan maken en 
herinneringen ophalen. 
Allen van harte dank voor de fijne medewerking gedurende al die jaren. 
’t Geit uch allemaol good, es God bleef. 

 

Ad Feijen en Wim van Thoor tijdens de jaarvergadering 
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Ad Feijen, ere-voorzitter 
 
 
Mevrouw Feijen  speldt haar 
man het ereteken van de 
vereniging, een klavertje vier, 
op 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jos Douven overhandigt 
Mevrouw Feijen een bosje 
bloemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annie Schreuders-Derks 
overhandigt de scheidende 
voorzitter een exemplaar 
van haar nieuwe boek 
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Wim van Thoor, ere bestuurslid 
 
 
 
 
Jos Douven, de nieuwbakken 
voorzitter, in gesprek met 
mevrouw van Thoor 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw van Thoor  speldt 
haar man het ereteken van 
de vereniging, een klavertje 
vier, op 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos Douven overhandigt 
Mevrouw van Thoor een bosje 
bloemen 
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Vastrada 
Comeback van een vergeten heilige 
Evert Zits 
 
In Susteren en omgeving heeft de naam Vastrada een bekende klank. Maar dat is 
niet steeds het geval geweest, want als de priester-dichter Jac. Schreurs in 1937 niet 
het “Spel der Heiligdomsvaart” had geschreven, zou de mooie welluidende naam 
Vastrada totaal onbekend zijn gebleven. 

Tijdens het schrijven van “’t Spel”, zoals het in de 
volksmond is gaan heten, heeft Jac. Schreurs zich enige tijd 
teruggetrokken in de kapelanie  te Susteren om in de 
schaduw van de eeuwenoude munsterkerk inspiratie op te 
doen. Daar heeft hij zich verdiept in de rijke geschiedenis 
van het oude Suestra. Met name in de ontstaansgeschiedenis 
van Susterens vermaarde abdij die in het begin van de achtste 
eeuw werd gesticht. Aan deze abdij, die een grote rol 
gespeeld heeft in de kerstening van het Maasland, zijn o.a. de 
namen verbonden van de twee belangrijkste Susterense 

heiligen: de bisschoppen Gregorius en Albericus, maar ook de naam van Vastrada. 
Volgens legendarische overlevering is zij betrokken geweest bij de stichting van de 
abdij. 
Vastrada heeft geleefd van circa 680 tot 750. Zij was gehuwd met Alberiek, een 
kleinzoon van de Merovingische koning Dagobert. Zelf stamde zij uit een 
voorname Maaslandse dynastie. Zij was de moeder van bisschop Gregorius en de 
grootmoeder van bisschop Albericus. Alle drie werden zij in de kerk van Susteren 
begraven. 
Verder is slechts weinig over Vastrada bekend, maar in de bronnen van Orval1 
wordt vermeld dat nog in de dertiende eeuw haar lichaam te Susteren bewaard 
werd en vereerd. In de loop der tijden is zij in de vergetelheid geraakt. In 
tegenstelling tot de heiligen Gregorius en Albericus zijn van haar geen relieken 
bewaard gebleven. 
Kennelijk heeft de ‘vergeten’ Vastrada zeer tot de verbeelding van de schrijver-
dichter Jac. Schreurs gesproken want in “’t Spel” kent hij haar een prominente rol 
toe als een beminnelijke edelvrouw, die steun en troost biedt aan zieken, armen en 
hulpbehoevenden, die hij allen op het toneel laat verschijnen. 

“ZIJ WAS EEN LAMP IN DE DUISTERNIS. 
EEN ROOS TE MIDDEN DER DOORNEN.” 

                                                      
1 Een geschiedenis in een notendop van het ontstaan van Susterens abdij vinden we in: Aegidii 
Aureaevallensis, Gesta episcoporum Leodiensium = Gilles van Orval, Handelingen van de 
bisschoppen van Luik. Gilles, geboren in Luik, was monnik bij de trappisten van Orval en schreef dit 
werk tussen 1247 en 1251. Een gelijkluidende tekst vinden we in de Annalen van Orval. 
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schrijft Jac Schreurs in zijn bloemrijke taal. Bij het creëren van de Vastrada-rol 
heeft hij duidelijk de hulp ingeroepen van de legende, die hij als een lieftallig 
wezen eveneens ten tonele voert en typeert als 

“DROMEND SPEELKIND DER VERBEELDING; 
HALF WAARHEID EN VOOR DE HELFT EEN SCHONE LEUGEN.” 

De Vastrada-scène spreekt zeer tot de verbeelding en vormt een boeiend en 
oogstrelend onderdeel van het “Spel der Heiligdomsvaart” dat bij de eerstvolgende 
Heiligdomsvaart in 2014 zijn tiende editie zal beleven. 

Vastrada in reliekenstoet 

Reliekenstoet 1949 van l.n.r. Bisschop Gregorius (Tonie Gruters), 
                         Vastrada (Corrie Zits) 
                             Albericus (Theo Tonglet) 
In de moeilijke jaren na de oorlog werd in de Susterense gemeenschap steeds meer 
de behoefte gevoeld aan een geloofsuiting ter vervanging van de door de oorlog 
verhinderde viering van de Heiligdomsvaart in 1944. Dit had tot gevolg dat in 1949 
een religieuze manifestatie plaats vond op de zondagen 3 en 8 juli. 
Tijdens die dagen trok een luisterrijke stoet door de straten van Susteren, waarin 
ook figuren uit Susterens rijke historie werden uitgebeeld. Onder de plaatselijke 
heiligen bevond zich ook Vastrada, begeleid door de bisschoppen Gregorius en 
Albericus. Sinds haar “wederopstanding” in 1937 door het toneelwerk van Jac. 
Schreurs, was zij een vertrouwde figuur voor de Susterenaren geworden. 
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Vastrada in beeld 
Vastrada kwam steeds meer in beeld. Ook in letterlijke zin en wel tijdens de eerste 
Heiligdomsvaart na de oorlog, in 1951. 
De sporen van het oorlogsgeweld waren toen nog niet geheel uitgewist. In het 
straatbeeld, vooral in oud-Susteren, trof men nog lege plekken aan van gesloopte 
woningen. Om die lelijke percelen tijdens de komende Heiligdomsvaart aan het 
oog te onttrekken werd een aparte manier van straatversiering gepland. Ontwerp en 
uitvoering hiervan werden toevertrouwd aan de bekende Susterenaar Mathieu van 
Thoor. 
Mathieu was een artistiek begaafd man; een bekwaam beeldhouwer en een knap 
schilder en tekenaar2. De opdracht voor deze bijzondere straatversiering was bij 
hem in goede handen. Hij ontwierp fraaie kunstzinnige panelen en bloembakken, 
maar ook beelden en reliëfs. Het in klei boetseren en afgieten ervan in gips was een 
tijdrovend werk en van Thoor had daarbij assistentie nodig. Hij vond mij daar wel 
geschikt voor, want ik kwam al een tijdje bij hem voor boetseerlessen.  
Ik werkte toen al enige tijd op de gemeentesecretarie, maar Mathieu wist van 
burgemeester Gijzels gedaan te krijgen dat ik vijf weken extra verlof kreeg om mij 
‘aan de kunst te wijden’. Dat waren nog eens tijden! 

Vastrada-groep – hoek Winkelstraat/ Raadhuisstraat  

                                                      
2 Het voornemen bestaat om in de volgende Heemklank nader in te gaan op persoon en werk van 
Mathieu van Thoor. 
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Bij de uitgevoerde beelden en reliëfs was 
ook een afbeelding van de heilige 
Vastrada, waarvoor ik het ontwerp had 
mogen maken. Het stelde Vastrada voor 
die zich ontfermend neerbuigt over een 
bedroefde vrouw en een angstig kind. 
Voor zover bekend was het het eerste 
vervaardigde beeld van deze heilige. Het 
werd geplaatst nabij het hoekpunt 
Winkelstraat/ Raadhuisstraat. 
De gipsen, niet weerbestendige beelden, 
zijn geen lang leven beschoren geweest. 
Ze zijn in de loop der jaren verloren 
gegaan. 
 
 
 
Vastrada met bedroefde vrouw  
en  angstig kind  
 
 
 

 
Bejaardenoord Vastrada 
Toen in 1968 tot ontsluiting van het gebied achter de Amelbergakerk en het 
zusterklooster werd overgegaan, diende door de gemeenteraad namen te worden 
vastgesteld voor de nieuw aan te leggen wegen. Aangezien het een gebied betrof  
dat nauw verweven was met Susterens verleden lag het voor de hand dat 
aansluiting werd gezocht met de historische straatnamen in de aangrenzende 
woonwijk Molenveld. In genoemd jaar kwamen ook plannen tot ontwikkeling om 
het bestaande bejaardenhuis, ondergebracht in het zusterklooster, te verbouwen en 
uit te breiden, tot een nieuw bejaardenoord. 
In een voorstel aan de gemeenteraad (26 augustus 1968) betreffende de 
naamgeving van de straten in het nieuw geplande uitbreidingsgebied werd tevens 
de suggestie gedaan om aan het nieuwe bejaardenoord de naam “Vastrada” te 
geven. Als motivering voor deze keuze werd gewezen op de historische betekenis 
van deze plaatselijke heilige en de grote deugden die haar worden toegeschreven 
als toeverlaat voor armen, zieken en hulpbehoevenden.  
Kortom een mooie toepasselijke naam voor Susterens bejaardenoord, dat uitgroeide 
tot een modern zorgcentrum. Mede daardoor heeft de naam Vastrada in de loop der 
jaren grote bekendheid gekregen. 
En dan te bedenken dat, had Jac Schreurs haar naam niet in ere hersteld, de heilige 
Vastrada voorgoed in de nevelen van de oudheid zou zijn verdwenen. 



13 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastrada 
Kunstenaar Anton Kleiboer 
 
Op volgende pagina’s vertolksters Vastrada-rol 
in “Spel der Heiligdomsvaart.  
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1937 Anna van de Riet   1951 Mia Dahlmans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1958/1973  Wies van Hooy   1979 Mary Bergmanns 
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       1986/ 1993 Ineke Spiering-Boesten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2000 Loes Peters        2007 Natasha Courage-Plum 
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Midzomernacht  20-21 juni.  
Annie Schreuders-Derks  

Twee keer in het jaar is er een zonnestilstand of zonnewende: op 21 juni en op 21 
december. Dat is het moment waarop de zon op haar baan naar het zuiden of naar 
het noorden niet verder gaat en dus in feite aan haar terugweg begint. Op 21 juni is 
de zomerzonnewende of midzomer. Soms spreekt men zelfs van het kerstfeest in 
de zomer.  
Dat in juni de zon het hoogste staat, zou een aansporing moeten zijn om de hoogste 
deugd te verwerven. 
De Germanen vierden de triomf van de zonnegod Balder met zang, dans, vuren en 
liefdesspel. In de midzomernachtfeesten speelt de levensgevaarlijke elfendans een 
rol (de Sint Vitusdans). In de Germaanse mythologie wordt door elfen een 
onweerstaanbaar melodieus gezang ten gehore gebracht. Ieder mens die deze 
melodie opvangt móét beginnen te dansen en kan daar niet meer mee ophouden. 
Alleen als iemand de kans krijgt de snaren van de instrumenten te laten springen of 
als er iemand de melodie achterstevoren kan zingen kan de betovering gebroken 
worden.  
In de middeleeuwen werd het geloof hieraan als heidens gezien. Maar 
verschillende gebruiken zijn gekerstend en opgenomen in de Christelijke cultuur. 
Zo kon men de goden ook gunstig stemmen tegen misoogst, veeziekten en onweer.  
Hun vuren werden later in gekerstende vorm Sint Jansvuren genoemd. Zij hadden 
als doel de zonnewarmte uit de aarde te doen opstijgen, de lengte van de dagen, en 
daarmee de vruchtbaarheid te bevorderen en de overwinning op de winter te vieren. 
In de dertien dagen durende feesten was de 21ste de langste dag van het jaar en 
daardoor het middelpunt. 
Een bekend toneelstuk is de Midzomernachtsdroom van William Shakespeare. Een 
droom in de midzomernacht heeft een bijzondere betekenis en moet goed 
onthouden worden.  
In de nacht van de 21ste juni kunnen meisjes in stille hoop op een geliefde een 
häölentäötetak (vlier) achter het bed hangen. In de midzomernachtsdroom zal die 
man zich dan laten zien! Aan de häölentäöt is altijd veel magische kracht 
toegewezen. Maar ook als men niet bijgelovig is kan men veel plezier er aan 
beleven.  

ES DEN HÄÖLENTÄÖT BLEUJT IS ‘T EUVER ZÈS WAEKE OUGS. 
Voor de midzomernacht een zoet, zeer aromatisch heel romantisch 
midzomerrecept: men plukt twee schermbloemen van de häölentäöt (de vlier) per 
persoon, natuurlijk zo ver mogelijk van de autobaan af. Goed wassen en op 
keukenpapier drogen.  Deeg van: 100 gram meel, 2 kleine eieren, 1 lepel gesmolten 
boter, 1 lepel bier, 2 lepels melk. De bloemschermen worden in het deeg gedoopt 
en dan in ruim vet bruin gebakken. Zo warm mogelijk opdienen met gesmolten 
bloemenhoning en poedersuiker.  
Met de suiker aan de mond zou men zich dan moeten kussen….. 
Zomerromantiek…. 

VOLKSCULTUUR      
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Awwer waere  
Ad van Mierlo 

Awwer waere;  
ich mein det ich verrek,  
det ich dao niks àan höb te zègke,  
't maak mich kepot,  
det ich mich zoamer daobie neer zouw mótte lègke.  

Awwer waere;  
ich kèn d'r rech veur gaon sjtaon,  
mer pis toch dèks letterlik naeve de pot of op mien sjoon,  
en es ich det mit väöl meujte höb gedaon,  
vergaet ich ouch nog dèks mien gölp toew te doon.  

Awwer waere;  
blief ich waal èns ein oer langer hange,  
den mein ich al det ich heives mót kroepe,  
want zoa sjlech is't mich nog noaijts gegange,  
en ich weit zeker, 't kump neet van 't zoepe.  

Awwer waere;  
ich begin 't 'm sjtiekem te kniepe,  
det mien versjtandj ouch al neet is gekómme mit de loup der jaore,  
ich sjnap't neet, mer ich wil't ouch neet begriepe  
óf  
zouw 't zoa zeen det ich toevallig awt bèn gebaore?  
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Ei good huwelik 
Loek Storken 

Waem haet den allewiele nog ei good huwelik ? 
“Hie aan den euverkantj”, zag mien vrouw lèts, “die höbbe pas ei good huwelik. Es 
dae man ’s mörges nao zien werk geit, den geuf d’r zien vruike elken daag veur 
detter vertrèk boete oppe sjtraot nog ei kusje. Det is pas “liefde”. Det mós doe ouch 
doon !” 
“Jao” , zag ich doe , “doe kèns mich get ! Ich kèn die vrouw gaar neet ! Die huit 
mich drek op mien moel ! En dae kael van die vunjdt det ouch vanzelaeve neet 
good !” 
Op ’t Pruusjes in Zaeffele bie ’t Fahrradcafee, wo die” Frau des Hauses” zoa lekker 
“Ieskook“ kan bakke, heuërde ich èns : 
“Der Gustav ist gestorben !” 
“Hat er lange leiden müssen ?” 
“Nein , er war nicht verheiratet, die schlaue Sau !” 
Lèts haw de vrouw ei biefsjtökske gebakke. ’t Woor inderdaad ouch mer ein bief-
SJTÖKSKE ! 
Wie ich zoa óngevieër alles op haw, zaet de vrouw : “Enne….wie vónsje  de 
biefsjtök ?” 
Ich zègk : “Nou hieël toevallig, ich zoog ‘m inèns tösje de sjlaai !” 
En ouch det woor natuurlik weer neet good. ‘t Vilt allewiele neet mit es getrouwde 
manskael. 
Esse de waorheid zaes, doug ’t neet, det zeet g’r waal. En ei geintje moog ouch al 
neet. 
En esse ze nao de moel kals en zaes det ’t toch waal eine flinke bief woor, den 
höbbe ze inèns toch zelf ouch gezeen det ’t  mer “de móndj geterg” woor. Doog ’t 
mer èns good !  
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Vreuger woor det allemaol ei sjtök dudeliker en simpeler : 

SCHLÄFT DER BAUER BEI SEINER SAU 
HAT ER KRACH MIT SEINER FRAU. 

Wie gezag, ‘t vilt ouch allemaol neet mit allewiele in deze modernen tied !  
Maedje A, det door de pap en de mam en de opa’s en de oma’s häör gans laeve in 
de watte is gelag, door en door sjtróntjverwènd is en nog noait get anges gekaok 
haet es water of ein eike, zich nog noait ein truitje zelf gewesje of gesjtreke haet, 
nog noait ei wasjmesjien haet aangezat, nog noait sjtaof haet zeen ligke, gezjwiege 
van gevaeg, etc. etc., geit trouwe of samewone mit jungske B, dae nog noait ziene 
fits zelf geplek haet, nog noait ’t graas gemeijd, de hègk geknip, de voeleskiebel 
boetegezat, zien eige voel óngerbóks in de wasjmanj gegoaid, en zoa kènne w’r 
nog waal ein ganse róffel klusjes opnumme, die al jaore door de vaders, moders, 
sjoanmoders en sjoanvaders van beidskenj gedaon waere. Die klage dao waal 
ummer euver, mer waal noait taenge de kènjer zellef, mer tót vervaeles toe taenge 
angere. En die höbbe det die kènjer ouch noait vanteveure gelieërd. 
Gein wónjer, det ’t dèks neet al te lang good geit, ofsjoan dees dènger eigelik 
allemaol allein mer biezake zeen. Toch heuërde w’r èns van einen Hollenjer, dae 
eine kieër of zès getrouwd gewaes woor : “D’r is maar zo weinig verschil tussen 
echtgenoten, dat je maar beter bij de eerste kan blijven “. 
In Amerika is ’t zelfs al zoa, det ’t huwelik zelf al voldoende raeje tót echsjeijing 
is. 
En lèts vroge ze emes : “Gluifs doe ouch det trouwe op vriedig den dertieënde 
óngelök brungk ?” 
Wèt g’r wat dae makker dao op antjwoordde ?  “Natuurlik, woróm zou det den noe 
inèns ein oetzunjering zeen?” 
En ouch in ’t huwelik is ’t dèks zoa : “Wie minder desse zaes, wie minder desse 
hoofs trök te numme !” 
Toch is det väöl of min kalle ouch mer hieël betrèkkelik. Loester mer èns effe nao 
’t volgende. 
Twieë gooi vrunj ginge èns op eine sjoane zomerse zaoterdigmiddig same vèsje op 
de vèsjviever in Deetere. De zón sjeen en de veugelkes flödde de panne van ’t 
daak. Mer es ’t denne neet wilt biete, den wurdt zich “jónges óngerein” ouch waal 
èns get in ’t vertroewe vertèld.  
Nao ieës get minder serieuze kal en get sjaele wawwel zaet den eine inèns taenge 
den angere : „Ich geluif det ich mer gaon sjeije ! Mien vrouw haet al twieë maondj 
neet mieë taenge mich gekald !” 
„Jòng“, zaet den angere, „zósse det waal doon ? Zó’n vrouw krisse noait mieë !“   
‘t Woor vreuger ouch zoa, det, esse d’r allebei jóngk aan begós, desse allebei totaal 
gein ervaring haws in die zake. Weer dachte geweun : “De eenvoudigste 
óngerwerpe zeen die wose niks vanaaf wèts”. 
Det mit die ervaring is allewiele meistal waal ei bietje anges. Mer ’t hulp tót nog 
toe nog neet ech óm bieëin te blieve, óm neet te zègke : geine sodemieter,  dus dao 
ligk ’t ouch al neet aan. 
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Mer mesjien dènke die jóng luuj noe waal zoa : “De kans óm de laoterie te wénne, 
is get groater esse dich ein laot köps”. En de maedjes dènke volges mich : “Wie 
niet waagt, blijft maagd !” 
Zoa heuërde ich ouch èns ei verhaol van eine boerejóng, dae vreuger bie mich in de 
klas haw gezaete. Nao de neuëdige pöt beer waere die ieërlik (zelfs boere !). Wèt 
g’r wat dae zag ? 
“Vreuger dach ich sjlum te zeen, en höb ich mich de dochter van einen “dikke” 
boer getrouwd. Mer bie de erfenis bleek, det ich mich allein ein dikke boerin 
getrouwd höb. 
Ich bèn dus pas ech eine groate boer“. 
Zoa is d’r noe in sommige huwelike nog mer ein leechpuntje : ’t tv-sjerm. 
Dus nog effe eine gooje raod esse es vrouw diene man gek wils make in bèd : 
“Versjtop de aafsjtandjsbedening !” Dit wirk veural es voetballe is, mer esse ’t 
duis, versjtop ze den waal op ein leuke plek ! 
Ein awd recept van M.M.Laughlin woor :  

“Veur ein good huwelik is het neuëdig 
heel dèk verleef te waere 
en altied op dezelfde persoon”. 
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Mer in den huidigen tied is det erg lestig. D’r wurdt dich van kleins af aan gelieërd 
desse óm de vief menute mit get anges wils sjpele, det zuusse waal aan de ganse 
“fitsewinkels” sjpeelgood die bienao elk kèndj allewiele haet. En es die kènjer det 
principe  later ouch in de leefde gaon hantere, den waere w’r allemaol 
(sjpeel)pupkes of sjpeelgood. 
De Franse filosoof Pascal Bruckner sjrif al in 2002 : “We hebben geluk 
gedegradeerd tot bevrediging”.  
Kènjer zouwe dus eigelik van de pap en de mam oppertied mótte lieëre det ei 
maedje of eine jóng gein sjpeelgood is. En desse ouch get zellef kèns doon, in 
plaats van ’t dich te laote veurdoon. 
Eigelik beginne de awwers dus de kènjer al te verpeste esse nog hieël jóngk zeen, 
mer det moogse neet helop zègke. Kènjer die in hun jeug väöl dènger zelf höbbe 
mótte doon, of die det van hun awwers gelieërd höbbe, kènne det later ouch baeter 
en mekkeliker en zeen neet mieë zoa hulpeloos esse d’r zelf veur sjtaon. 
Ze mótte dich in dien jeug ouch lieëre wiese bie veurbeeld mit vrouwelike 
gehaaidheid en mit mannelike “ónsjöldj!?” en det saort zake mós ómgaon.   
W’r höbbe bie “De “Hieëre” van ’t Hieëresjträötje” eine d’rbie, dae haet det gans 
door en dae lieët zich neet zoa gaw in de loere lègke en inpakke door zien vrouw. 
Daoróm is dae ouch fieërtig jaor en langer getrouwd. 
Op einen daag woor zien vrouw doadmeug. ‘s Aoves sjtóng de ganse kaetelekraom 
nog oppen anerik. Z’n vrouw (gesjlepe wie die zeen) zaet : “Zulle w’r èns ein 
toneelsjpelke doon, det ich in ’t ziekenhoes ligk ? Den mós doe sjpeule !”. 
 “Jao, mer det geit neet”, zaet hae. “Ich mót op bezeuk !”. Dae jóng haet ’t geheim 
van ei good huwelik dus waal te pakke. Dem kan niks mieë gebeure. Es zie ’t neet 
heuërt, nump d’r det fieërtigjaorig huwelik trouwes de fieërtigjaorigen oorlog. 
Zoa heuërde ich tisdaag nog van ein echpaar, det woor al hieël lang getrouwd. ’t 
Huwelik woor sjlech, mer ’t vruike woor waal hieël good katholiek. En óm al die 
ieëlenj get te vergaete, zoot die geregeld in de kirk óm zich dao get te baeje. 
Ze baejde den : “Hieër, gaef mich WIESHEID det ich hem begriep !” 
Ze baejde ouch : “Hieër, gaef mich GEDÖLDJ  det ich zien humeur verdraag !” 
Ouch nog : “Hieër, gaef mich LEEFDE det ich bie h’m blief ! 
En op ’t lètste : “Mer gaef mich GEIN KRACH Hieër, want den houw ich h’m 
detter geinen daag mieë zuut !” 
Naodet noe sommige “sjlumkes” ’t prettig sjiene te vènje óm hun ganse ieëlenj en 
hunne gansen tispel op Twitter of Facebook te zètte, zoadet ’t gans landj kan 
“mitgenete” , gaon de roddelkeuninge van RTL dao noe ouch ein “reallity-
program” euver make : Echt Scheiden. Ein echsjeiing oetvechte veur de camera en 
op den tillevizie mit ein gans landj gluurders es toesjouwers. Wie kriege de idiote ’t 
bedach!  En de kènjer zulle den waal greuëtsj mótte zeen det pap en mam bekènde 
Nederlenjers zeen !?!?!? 
’t Vilt allemaol nit mit allewiele, mer geer zeet ‘t :  

“ ‘t Laeve , en ouch ’t huwelik, is neet  
’t wachte tót de sjtórm kump, of tót de sjtórm veurbie gegange is,                
mer ’t lieëre danse in de raenge !” 
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Darwin belle  
Ad van Mierlo 

Ich gaon Darwin belle,  
weer mótte de evolutie nog mer èns euverdoon,  
want es ich sommige luuj mit ós dialek zeen helle,  
den zunk mich de mood  inne sjoon.  

't Wurdt verbasterd en misbroek,  
nemes kènt 't mieë laeze of sjrieve,  
dialek raak ram oet 't gebroek,  
bèn benuujd of ich allein zal euverblieve.  

Koosse vreuger geweuën met emes plat kalle,  
noe kieke ze dich aan of ze ze zuus vlege,  
terwiel ze euver hun eige "Huilands" valle,  
hieër Darwin, ich bèn dien evolutie óntsjtege.  

DSM koom in plaats van de Koel,  
Brands’ Up wórd Heineken beer,  
inèns haw jederein ein "Huilandse" moel,  
en Limburgs haw 't naokieke, alwéér.  

Gein wónjer dat 't dialek is aan 't verdwiene,  
laot ós de taalevolutie hiej nog èns euver doon,  
wie ós Limburgs wurdt misbroek det duit mich sjtilkes griene,  
mesjien sjtaon w'r den eindelik èns get sjterker in ós sjoon.  

Ich höb get gemis van diene evolutielieër,  
en ich verrek 't om det in 't Hollands te laeze,  
verklaor dich èns nader gelieërden hieër, 
mesjien kènse mich van mïeë sjovinisme genaeze.  
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De Lènj ( Linde - Tilia) 
Annie Schreuders-Derks 

De Lènj laef mit de vleer van alle buim waal ‘t meiste same mit de luuj! Dae boum, 
dae hieël erg awd kan waere, is ein van de grótste louverbuim die weer hie kènne. 
Jacob van Maerlant sjpruk van “de minlijkste boom van schaden en de schoonste 
van bladen.” 
De Lènj is eine gooje boum. Zie is de moderboum, geuf de luuj rös en troas. Zie 
sjtuit veur troew, leefde, vrouwelikke gratie en sjoanheid. Oos veurawwers zatte al 
ein Lènj midde in jedere naobersjap. Went ein nuuj dorp of wiek óntsjtóng, koom 
dao wie vanzelf eine Lènjeboum te sjtaon. Dae boum woor den de besjermer van ‘t 
ganse dorp, van de kirk en van alle bronne en waterpötte. De boum is wies en kan 
waal doezend jaor awd waere. Zie sjluit alles op waat zie door alle ieëwe haer 
heuërt. Luuj die daoveur aope sjtaon kónne häör ummer óm raod vraoge.  
Wie de eik de boum van Donar woor, eine richtige kael,  woor de Lènj al bie de 
Kelte en bie de Germane de meis geleefde plaats van de godin Freya, die zou dao 
in wone. De vrouw, die gelök, vreej en waelj in ‘t hoes brunk. Went men op eine 
zomige zomeraovend ónger dae boum zit en good loestert, kan men Venus en 
Freya sjtilkes heuëre zènge. Neuchtere geiste van deze tied höbbe aafgesjtómpde 
oare en die kónne det neet heuëre. Die zègke sumpelweg det det neet Freya is, mer 
det det de  bieje zeen die allezelaeve gaer in dae boum zitte. Die fabricere dao de 
“Lindebloesemhoning” die van de bleuj aafkump.  
Maria haet veur ós de plaats ingenómme van de godin. Daodoor kump ’t det de 
meiste Mariakapelkes op ein plaats sjtaon wo ein Lènj sjuit of gesjtange haet. Kiek 
mer in Zöstere aan ’t hout. In Thoar hèt det zelfs “Maria onder de Linden.” 
Toch haet ein Lènjeblaad oajt veur eine maord gezörg. De held Siegfried, oet de 
Nibelungensage, winsjelde zich in drakeblood óm ónkwetsbaar te waere. Mer dao 
veel ein Lènjeblaedje ómlieëg op zien sjouwer. Det plekde zich vas en zoa kreeg 
hae ein zjwaak plekske. Hae haw det zelf neet in de gate, mer ziene rivaal maakde 
dao misbroek van en sjtook zien lans sjus op die plaats. Siegfried sjtórf ónger de 
Lènjeboum. 

Óm de Lènj bie wórt gedans en gefieës en gevried. Det is te zeen op ein gravure 
van Pieter Breughel. Men zuut dao de luuj blie de mei viere óm de Lènj es 
meiboum. De Lènj wórt es gebaorteboum gepaot. De Lènj is door alle ieëuwe haer 
de boum van geleefde. Det is dudelik te zeen aan ’t model van de blajer, eine boum 
vol harte.Went in vreuger tieje twieë geleefde tegeliek hun doeme taege de sjtam 
van ein Lènj aan duujde, wiel de ganse naobersjap det zoog, den gólj dit es 
wèttelikke trouwpartie en moogde zie gaon samewone.  
Al vanaaf de middelieëwe zeen de meis romantische leedjes opgeteikend die zich 
ónger de Lènj aafspele. Veur mich is ´t meis bekènde waal Der Lindenbaum oet de 
Winterreise van Schubert. 
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Am Brunnen vor dem Tore, 
Da steht ein Lindenbaum: 
Ich träumt’ in seinem Schatten 
So manchen süßen Traum. 
Ich schnitt in seine Rinde 
so manches liebe Wort; 
Es zog in Freud und Leide 
Zu ihm mich immer fort. 
 
Ich mußt’ auch heute wandern 
Vorbei in tiefer Nacht, 
Da hab ich noch im Dunkel 
Die Augen zugemacht. 
Und seine Zweige rauschten, 
Als riefen sie mir zu: 
Komm her zu mir, Geselle, 
Hier findst Du Deine Ruh! 
 
Die kalten Winde bliesen 
Mir grad in’s Angesicht; 
Der Hut flog mir vom Kopfe, 
Ich wendete mich nicht. 
Nun bin ich manche Stunde 
entfernt von jenem Ort, 
Und immer hör ich’s rauschen: 
Du fändest Ruhe dort! 
 
Aw luuj wórt geraoje zoa väöl meugelik ónger ein bleujende Lènj te gaon zitte óm 
lang en cóntent in laeve te blieve.   
Ónger de Lènj wórt rech gesjpraoke. Went eine heilig bewaerde det hae ónsjöljig 
woor, koos de rechter ein gaodsoordeil oetsjpreake. Den wórt ein Lènjebuimke 
gepaot, ’t ungelste baove. Went dae ging sjete wórt det es ein mirakel gezeen. Det 
woor ’t bewies det God zelf de ónsjöldj haw beweze. Wie beweze is geit det nogal 
gemaekelik. `t Ként de Lènj sjienbaar niks sjaele of zie mit de baove of de  
óngerkantj in de gróndj sjtuit. De vrouwelike Lènjeboum veug zich nogal gaw, sjus 
es wie de meiste vrouwluuj.  
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Nog ummer geuf ´t zakes die aangaeve det de Lènj ein bezunjere plaats haw en nog 
ummer haet. Oet ´t zachte hout van de Lènj, mit zien fiene nerf, zeen door alle 
ieëwe haer de sjónste beelde gesjneje. Ouch kan men dao good klómpe van make. 
Sjus wie bie de gebaorte van keuningin Wilhelmina haet men bie de gebaorte van 
Prinses Amalia in hieël väöl gemeintes eine Lènj es herdenkingsboum gepaot.  
Café onder de Linden of Lindenheuvel zeen ós gaar neet vraemp. En den de naam 
Van der Linden. 
In Naer is men al in 1867 begoos mit Lindeboom beer te broewe. De broewerie 
besjtuit nog ummer en nog neet zoa lang geleje höb ich eine heerlijke getapde 
“gouverneur” gedrónke.  
In eine heite zomer geuf ‘t gein keuler terras oet te dènke es ónger ein Lènj, wo ´t 
boetedet ouch nog bekans gein óngesiefer geuf.  
Waat ouch henjig is óm te weite is det men ´t vieë kènt besjerme. Went men meint 
det ein heks dókker in de sjtal kump óm sjtiekum de kuuj te mèlke, kan men die 
koe mit eine Lènjetak op die prie houwe (neet te hel natuurlik). Mer óngertösje 
zólste zeen det urges in ’t dorp ein vrouw zal sjrieëve van de pien. Det is den ’t 
bewies det zie ein heks is, die veult de sjlaeg.   
Karel de Groate woor al euvertuug van de krach van dae bezunjere boum. Hae leet 
langs alle waeg Lènje paote óm zeker te zeen det de genaeskrachtige bleuj euveral 
te kriege zou zeen. Veur de ziekenhoezer die hae haw laote boewe en wo zien leger 
veurbie ging. Hae geluifde ouch in de bliksemwaerende krach van de boum en zat 
ters versjeije veur zien hoes. Die sjlummigheid wórt natuurlik door ‘t geweuëne 
volk naogeaap! 
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Die bleuj det is ouch neet zoa mer get, det is waal ´t sjónste cadeautje waat de Lènj 
haet. Allein al de räök kan dich gans van diene à propos aafbrènge. De honing dae 
dao van gemaak wurdt is de bèste dae ´t geuf. Mer men kan dao ouch thieë van 
make. Op eine zomeraovend keul mit get citroen en sókker. In de wèntjer werm mit 
kandij. Dao kan men good van zjweite. Det drunk men taege verkawdheid, krampe, 
neerkrenkdes, koppien, duzeligheid en vóch ophuiping. Boetedet zal men den neet 
zoa gaw ein besjlaag kriege en de hartkloppinge waere geregeld.  
Went men genóg gedrónke haet en dao is nog get euver, kan men zich de res euver 
de kop oetsjödde, det zal de haoroetval sjtoppe. Facelifting is neet mieë neuëdig, 
besjpaar uch det geldj mer. Lindebloesemwater is ein good sjoanheidsmiddel 
taenge rumpele en sjprotele.   
Besjermp taege hekse en duvel is men went men ein sjtòkske van de sjtam bie zich 
dreug. Ein pepke gekaok van gemale sjors kent men gebroeke op brandjwunj. 
Tandjpien kan men kwiet waere door eine berosde nagel in de tandj te sjtaeke tót 
dao blood oetkump, dae nagel huijt men den in ein Lènj en de tandjpien geit wie 
vanzelf euver. Van de esje van ´t verbrandje hout kan men tandjpoejer make. Det 
hulp ouch taenge ´t zoerbrenne. Geit ´t allemaol nog neet euver den kan men 
ummer nog nao de dokter of de tandjarts gaon!  
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De Lindeboom  3 
Wil Schulpen 

Linde (Tilia) is een geslacht van bomen uit de kaasjeskruidfamilie (Malvaceae). De 
soorten van dit geslacht komen voor op het noordelijk halfrond in Europa, Noord-
Amerika en Azië. Er worden ongeveer vijfentwintig soorten binnen dit geslacht 
onderscheiden 
De lindeboom is een sterk met de mens verbonden boom, zowel in Nederland als in 
een groot deel van Europa. In ons land zijn er twee inheemse soorten en hun 
kruising, de Winterlinde of Kleinbladige Linde, de Zomerlinde of Grootbladige 
Linde en de in de natuur spontaan voorkomende kruising tussen Zomer- en 
Winterlinde, de Hollandse Linde.  
Hij geldt als een van de grootste loofbomen en heeft zijn biotoop met name in 
beekdalen. De linde kan zeer oud worden. De linde kan afhankelijk van de variëteit 
vijftien tot dertig meter hoog worden. De zwarte en de koningslinde worden het 
hoogst. De linde heeft ook hartvormige bladeren. 
In juni bloeit de linde rijkelijk en wordt door bijen en hommels bestoven. Door 
voedselconcurrentie kunnen onder laatbloeiende lindebomen, vooral onder 
alleenstaande bomen, veel dode hommels liggen. Doordat er meer energie bij het 
rondvliegen verbruikt wordt dan er in de vorm van nectar verzameld kan worden, 
verhongeren de hommels. 
De plant vermeerdert zich door zaden, stekken en door wortelopslag. Aan de steel 
van de bloeiwijze zit een langwerpig blaadje dat, als de rijpe vruchtjes naar 
beneden vallen, zorgt voor een tollende beweging, waardoor de zaden langer in de 
lucht blijven en dus door de wind verder verspreid kunnen worden. 
De linde wordt veel gebruikt als leiboom, dan wordt hij wel leilinde genoemd. 
Takken worden hierbij horizontaal gebogen en aan een frame vastgemaakt. In 

volgende jaren worden de scheuten op de 
stam en scheuten die de verkeerde kant op 
groeien gesnoeid. Op die manier ontstaat 
een dicht bladerscherm dat met name in de 
zomer verkoeling in huis biedt. Ook 
knotlindes voor het beschaduwen van vee, 
markten of terrassen komen voor. 
Voordat de raffinage van suiker zijn intrede 
deed was de linde belangrijk omdat de 
lindebloei veel honing produceert. Van de 
bloemen van de linde kan kruidenthee 
gemaakt worden genaamd. 
 

                                                      
3 http://www.bomeninfo.nl/linde.htm 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Linde_(geslacht) 
 

NATUUR      
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Als wilde soort had de meer winterharde Winterlinde een meer noordoostelijke 
verspreiding, de Zomerlinde een meer zuidwestelijke. In Nederland kwam de 
Winterlinde van oorsprong waarschijnlijk meer voor. Beide soorten hebben een 
voorkeur voor humeuze, tamelijk voedselrijke grond zoals in rivier- en beekdalen 
en op de Zuid-Limburgse lössgronden. Deze bodems werden het eerst ontgonnen 
ten behoeve van de akkerbouw. Ook zijn veel bodems gedegradeerd door 
strooiselroof, overbeweiding, etc. en daardoor minder geschikt geworden voor 
linden, ook als daar later weer bos groeide. 
Bovendien werden linden door de mens al vanaf 2000 jaar voor Christus 
teruggedrongen ten gunste van eik en beuk, omdat zij niet rendabel zijn voor 
houtproductie en evenmin eetbare vruchten leveren. Linden waren wel belangrijk 
vanwege de honing, touw, veevoer, houtsnijwerk en houtskool.  
De linde is sindsdien meer een dorps- en laanboom dan een bosboom. Het is 
merkwaardig genoeg vooral de kruising Hollandse Linde, die zeer veel door de 
mens is aangeplant. Dit is te verklaren doordat boomkwekers in westelijk Holland 
vanaf de 16e eeuw klonen van de Hollandse Linde zijn gaan selecteren voor 
verkoop en export. 
De linde is vooral door de Christelijke cultuur gekoesterd als heilige boom, 
dikwijls gewijd aan Maria. Waar de eik symbool staat voor het stoere en 
mannelijke, wordt de linde van oudsher als vrouwelijk en lieflijk gezien. Onder de 
linde werd in de Middeleeuwen recht gesproken, getrouwd en zij zou beschermen 
tegen hekserij. Linden zijn daarom veel aangeplant op dorpspleinen, op 
boerenerven en in lanen. Met name in Brabant en Gelderland zijn nog vrij veel 
oude dorpslinden te vinden, evenals in Duitsland en Tsjechië. 
  
Linden kunnen een hoge leeftijd bereiken. In tegenstelling met eiken komt dit niet 
door de duurzaamheid van het hout: integendeel, dit is vrij zacht en rot 
gemakkelijk, zodat oudere linden vrijwel altijd hol worden. Ze bezitten echter een 
groot herstellingsvermogen na beschadigingen. Ze vormen veel worteluitlopers aan 
de stamvoet, die na beschadiging of omvallen van de hoofdstam kunnen uitgroeien 
tot nieuwe bomen. Binnen holtes in de stam kunnen linden zgn. adventiefwortels 
vormen, die van bovenin de stam naar beneden de grond ingroeien en zich 
ontwikkelen tot nieuwe stammen. Dit is bijvoorbeeld goed te zien bij de Linde van 
Sambeek. 
Op de grond hangende takken van linden kunnen wortelen en uitlopen tot nieuwe 
bomen. Linden kunnen zeer goed tegen beschadigingen als snoeien of knotten en 
vormen steeds opnieuw nieuwe uitlopers. Ze laten zich bovendien gewillig leiden 
langs aangebrachte raamwerken.  
Lindes worden dan ook al eeuwenlang geknot, gesnoeid (soms in speciale vormen, 
bijvoorbeeld etages), geleid langs een raamwerk of als hakhout gebruikt. 

http://www.bomeninfo.nl/sambeek.htm
http://www.bomeninfo.nl/sambeek.htm
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Pastoor Hillen (1885-1893)(deel 1) 
Wil Schulpen  

Pater Nico Roozen voegde bij zijn vierde boekje een bijlage toe: Enige notities 
over pastoor W. Hillen (1885-1893). Hij stak de loftrompet over onze pastoor en 
wel zo dat men welhaast moet geloven dat het een bijna-heilige was. We willen 
hier een klein stukje uit zijn verhaal laten volgen: 

“Hij was bijzonder spraakzaam, zo zelfs dat men zei toen hij overleden was, 
dat men de mis ‘Loquebar’4 wel voor hem kon lezen! Zeer goedig en vrijgevig, 
steeds klaar om aldegenen die hem nodig hadden te helpen in woorden en 
daden, onvermoeibaar als het ging om de restauratie van zijn kerk en overal 
tegelijk om zijn hulp aan te bieden. 
En toch had hij moeilijkheden; dat vindt men altijd en overal weliswaar, maar 
hij die alles over had voor zijn kudde en zichzelf totaal wegcijferde, had 
tegenstrevers, zelfs vervolging te doorstaan, vooral juist van diegenen van wie 
hij de meeste steun en hulp kon verwachten in zijn bovenmenselijke taak, die 
hij met Gods hulp en vertrouwend op Hem heeft kunnen volbrengen. Het is 
zeker, dat toen de kerk in 18905 afgebouwd was en plechtig in gebruik 
genomen, hij enige jaren later Susteren om een bepaalde reden verliet.” 

De laatste opmerking van Roozen is een van de drijfveren achter dit artikel: 
waarom mogen wij die reden niet weten? Of heeft zelfs kapelaan Bemelmans het al 
niet willen opschrijven. Waarom hadden enkele mensen of was het zelfs ‘half 
Susteren’ die tot het ‘kamp burgemeester’ hoorden, problemen met de pastoor?  
Kapelaan Bemelmans schrijft – althans volgens Roozen – dat de pastoor in 
Susteren vervolgd6 wordt. Ik kan me geen situatie voorstellen die een dergelijke 

formulering rechtvaardigt. Hij wil ons doen denken dat 
zich een soort Don Camillo en Pepone  drama in 
Susteren voltrok. Kapelaan Bemelmans lijkt mij de 
persoon niet om belangrijke zaken niet in zijn dagboek 
op te nemen. Het vermoeden groeit dat Roozen de reden 
van de ruzie achterwege laat, omdat deze de pastoor niet 
tot eer strekte. We willen in dit artikeltje een ander beeld 
schilderen van deze pastoor. Aan de hand van een 
reconstructie van de belangrijkste gebeurtenissen, kan 
het beeld van deze persoon bijgesteld worden. Volgens 
mij een pastoor zoals er dertien in een dozijn passen, en 
zoals we er de laatste halve eeuw meerdere van hebben 
gehad. 

                                                      
4 Loquebar is ‘ik sprak’ 
5 Twee pagina’s erna plaats hij teksten van diverse krantenartikelen gedagtekend 24 april 1890 die 
vermelden dat “gisteren” de eerste steenlegging van de restauratiewerkzaamheden is gelegd 
6 Vervolgen: niet rusten voor iemand bestraft of geweld aangedaan is. 

H ISTORIE  

Pater Roozen 
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De twee wegbereiders van pastoor Willem Hillen, vóór 1885 
In het decennium voor de komst van de pastoor waren er reeds twee personen 
actief, die we kunnen beschouwen als wegbereiders voor het werk dat Hillen 
realiseerde, namelijk de restauratie van de abdijkerk en het nieuw leven inblazen 
van de heiligdomsvaarttraditie, nu als een zelfstandig feest.  

Kanunnik van het bisdom Haarlem, J.A. de Rijk, letterkundige en historicus. Deze 
was op zoek naar de overblijfselen van de Utrechtse bisschop Gregorius7. In zijn 
verslag staat dat ‘de pastoor zeer ernstig ongesteld en afwezig was’. Met behulp 
van de kapelaan vond hij de schedels op de heiligdomskamer en later hoorde hij dat 
iedereen in Susteren wist dat andere relieken in de voetstukken van borstbeelden, 
die naast het hoofdaltaar stonden, bewaard werden. Van deze historicus is bekend 
dat hij vaak naar Susteren kwam om de relieken te vereren, waarbij hij de mis las 
in de crypte. Deze man wordt min of meer gezien als de aanstichter om tot grotere 
reliekenverering van de Susterense heiligen te komen. Bemelmans schrijft eind 
negentiende eeuw dat deze samen met Hillen ‘de plannen tot de verheffing van de 
relikwieën beraamde”.  

De jonge kunsthistoricus en architect vrijheer Lambert von Fisenne.  Hoe 
waardevol deze voor Susterense kerk en kerkschatten is geweest, is moeilijk in te 
schatten. Hij is het die als eerste het belang van kerk en kerkschatten naar waarde 
inschatte. Rond 1880 op jonge leeftijd onderzocht hij de kerk van Susteren en met 
zijn kennis van de kunsthistorie was hij in staat op verantwoorde wijze de kerk in 
haar oorspronkelijke staat voor te stellen en haar kunsthistorisch te beschrijven en 
te dateren. Hij publiceerde zijn bevindingen en zeker al in 1886 waren zijn 
bevindingen en ideeën algemeen bekend. Zijn 
plannen kregen de voorkeur boven die van 
Cuypers: hij werd de architect bij de 
restauratiewerkzaamheden.   

Niet alleen het kerkgebouw maar ook de 
kunstschatten kregen zijn volle aandacht en hij 
onttrok deze aan  de vergetelheid.  Hij liet de 
wereld kennismaken met hetgeen er in 
Susterens heiligdomskamer bewaard werd. 
Wij wijten het feit dat de restauratie pas tien 
jaar na de plannen van Fisenne gerealiseerd 
werden aan de omstandigheid dat Susteren in 
de eerste helft van de tachtiger jaren een  
ziekelijke en oude pastoor had. Men wachtte op 
een energieke.  

                                                      
7 Gregorius te Utrecht was nooit tot bisschop gewijd. Hij zou wel de bestuurlijke taken uitgevoerd 
hebben. Gemakshalve maar onjuist, noem ik hem bisschop, omdat ‘iedereen’ dat doet. 

Huis te Meerssen gebouwd en 
bewoond door familie von Fisenne 
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Komst Hillen april 1885 

In april 1885 kwam de bijna vijftigjarige Hillen, 
die voordien steeds priester-leraar op het 
Bisschoppelijke College te Roermond was 
geweest, naar Susteren als nieuwe pastoor. 
Wellicht zal hij als bijzondere opdracht 
meegekregen hebben de restauratie van de 
parochiekerk tot een goed einde te brengen, 
waarbij uiteraard de financiële bewaking en 
afhandeling van de werken tot zijn engere taak 
behoord zullen hebben. Deze bestaat voor een 
belangrijk gedeelte uit het loskrijgen van 
subsidies bij rijk, provincie en gemeente en 
onderhandelen over kosten. Het aanboren van 
financiële bronnen zoals bijzondere contacten  
met bijv. de toekomstige koningin van Portugal, 
acties in Susteren zelf maar ook daarbuiten, 
bijvoorbeeld in Noord Nederland. Mogelijk dat 
hij in de heiligdomsvaart ook een middel zag om 
de inkomsten te verhogen.  

Onderzoek naar de overblijfselen van de heiligen van Susteren september 1885 
Vier maanden na de komst van Hillen zijn de relieken onderzocht door Willemsen, 
speciaal door de bisschop daartoe gemachtigd, met als getuigen pastoor Hillen en 
natuurlijk kanunnik-historicus de Rijk. Dat deze laatste erbij is geweest toont weer 
eens zijn bijzondere betrokkenheid. Zijn drang om de relieken van zijn idool 
officieel erkend te krijgen, heeft uiteraard ook pastoor Hillen geïnspireerd. De 
eerste stap, namelijk het positieve advies van Willemsen, pastoor te St. Odiliënberg 
en daarvoor schatbewaarder van St. Servaas, opende de deur naar erkenning 
De eerste stap was gezet door Hillen. Wellicht had hij voor het vervolgtraject het 
geluk dat de parochie bepaald niet armlastig was. Susteren had in die jaren ruim 
driehonderd gezinnen8 en er heerste redelijke armoede, maar de parochiekerk had 
voldoende middelen. Dit was nog een gevolg dat het ooit abdijkerk was geweest. 
Namelijk ondanks dat de Fransen in 1802 aanvankelijk alles onteigend hadden, 
kreeg men later veel goederen terug, met name waar een ‘hypotheek’ opzat. 
Hiermee bedoelde men dat er verplichtingen, zoals het lezen van missen, aan 
verbonden waren. Zo kreeg de kerk niet alleen veel eigendommen terug van de 
parochiekerk maar ook van de goederen van de altaren in de kerk en andere 
geestelijke ambten9. De kerk had zodoende toch redelijke inkomsten. 

                                                      
8 Per 1 januari 1900 had de Amelbergaparochie driehonderdzevenentwintig gezinnen, de parochie 
Dieteren honderd-een. 
9 Altaren van St. Joris, Catharina, Johannes en Mathias, Petrus en Paulus en ambten als 
Papenmunster, Rozenkrans, e.d. 

Pastoor Hillen 
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Aanschaf reliekhouders. 1885,1886 
Omdat het onderzoek naar de relieken een positief advies aan de bisschop tot 
erkenning van de relieken had opgeleverd, mocht de pastoor aannemen dat die 
erkenning er ook zou komen. Dat zou een feestelijke gebeurtenis worden, maar dat 
moest voorbereid worden. Voor de relieken moesten passende houders komen. 
Ongetwijfeld op advies van Lambert von Fisenne werd het reliekschrijn van 
Amelberga naar oorspronkelijk model gebracht. Gevonden zwaar beschadigde 
beelden van Anna en Catharina10, door Fisenne als werken van Jan van Steffeswert 
herkend, werden de borstbeelden op de reliekhouders van Benedicta en Cecilia. 
Tevens was de reliekbuste van Amelberga geheel wit geverfd; deze zou ook onder 
handen worden genomen. Voor het maken van de houten kern van het reliekschrijn 
van Amelberga, de reliekschrijntjes van Benedicta en Cecilia waarop de restanten 
van Jan van Steffeswert  werden geplaatst en een aanpassing van de 

Amelbergabuste van een hoofdreliekhouder 
in een borstreliekhouder was men bij Geurts 
te Waldfeucht terechtgekomen. Voor het 
zilverwerk en vergulden was men in zee 
gegaan met Looven uit Roermond. De kosten 
hiervan zullen de drieduizend gulden 
minimaal benaderd hebben11.  Tevens had 
Looven vier nieuwe reliekmonstransen met 
kusreliekhouders geleverd. 
De reliekhouders van Albericus en Gregorius 

waren kennelijk nog in aanvaardbare staat. Dit waren ook reliekschrijntjes met 
daarboven een borstbeeld van de heilige, zoals ook bij Benedicta en Cecilia. De 
borstbeelden, wellicht eind zeventiende eeuw, worden nog in de schatkamer 
bewaard. 
De relieken hadden hun feesttenue gekregen en nu kon het feest beginnen. 

Feestelijke erkenning van de relieken, 1886 
De bisschop van Roermond werd met zijn kapittel en de bisschop van Utrecht met 
zijn kapittel werden feestelijk binnengehaald toen de relieken van Susteren werden 
erkend. Hiermee werd de belangrijkste voorwaarde voor een reliekenfeest als de 
heiligdomsvaart vervuld. 
Het zal bij deze gelegenheid zijn geweest dat het boekje over Susterens heiligen 
bedoeld voor pelgrims verschenen is. In dit boekje was ook opgenomen de tekst  
van het document uit 1447, waarin de zevenjaarlijkse heiligdomsvaart in Susteren 
gelijktijdig met die van Aken genoemd wordt, opgedoken door von Fisenne..  
Voordat het reliekenfeest aangevraagd werd moest eerst nog de crypte 
gerestaureerd worden. Immers dit was historisch de plaats waar eeuwenlang 
pelgrims zich rond de relieken van Susterens heiligen ophielden. 
                                                      
10 Lambert von Fisenne ging nog uit van overblijfselen van twee beelden; wij inmiddels van één 
beeld: een St. Anna-te-Drieën. 
11 Looven in Roermond presenteerde een rekening van ruim tweeduizend tweehonderd gulden! 
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Vroegmiddeleeuwse wegen in Susteren 
Wil Schulpen 

In de vroege middeleeuwen vóór 1000 was het wegennet veel minder uitgebreid 
dan wij op kaarten uit de zeventiende eeuw en later tegenkomen. Een belangrijke 
reden hiervoor is dat slechts een tien à twintig procent van het grondgebied was 
ontgonnen. Woonkernen waren aanvankelijk nog van elkaar gescheiden door een 
groot niemandsland. Lokaal waren  er korte, veelal doodlopende wegen die leidden 
naar akkers, weiden, hooilanden en bosgebieden. De oudste woonkernen in de 
vroege Middeleeuwen lagen in de rivier- en beekdalen, tevens in de nabijheid van  
belangrijke verbindingsroutes. Een belangrijke route in onze streken heeft 
ongetwijfeld min of meer parallel gelopen aan de Maas, welke hier  in een noord-
zuid richting stroomt. We mogen aannemen dat deze weg een redelijk begaanbaar 
pad was, dat liefst drogere stukken benutte. Obstakels waren ongetwijfeld de 
beken, die een weg naar de rivier zochten en dus zeker in de delen een oost-west 
richting hadden. Men heeft dan ongetwijfeld naar een redelijke doorwaadbare 
plaats in de beek gezocht want bruggen waren er niet, uitgezonderd te Maastricht 
over de Maas. Voor een dergelijke oversteek waren de voorden12 ideaal. 

Als uitgangspunt om die parallelle route terug te vinden, nemen we de 
Tranchotkaart13. Deze kaart geeft nog een goed beeld van de middeleeuwse situatie 
en wel omdat de veranderingen vanaf de late middeleeuwen (1300-1500) niet als 
zwaarwegend worden ingeschat. Op deze kaart vinden we “de grote route van 
Maastricht naar Roermond”. Het tracé van  deze weg leidt vanaf Holtum via de 
Holtummerweg, Rijksweg Zuid, het stadje, Feurth, Louerstraat en Rijksweg Noord 
naar het Echtse dorpje Schilberg, waar het langs de bekende kapel richting 
Roermond gaat. Op de kadaster 
Waarom de weg hier zijn tracé had, ligt voor de hand. Nog in de laatste eeuwen 
werd ongeveer een kilometer van het tracé, namelijk binnen het stadje en in Feurth 
‘de Feurderstraat’ genoemd, ofwel de straat waarin de voorde ligt! Waar die voorde 
lag wordt exact gemarkeerd door de Feurderpoort, later de plaats met een stenen 
brug met gewelven “waaronder de (Rode) beek zijn bedding had”14. Verder blijkt 
het terras waarop deze voorde was gelegen ten opzichte van het terras richting 
Maas en ook ten opzichte van het terras richting van de Maas af minder natte grond 
te hebben en dus beter begaanbaar.  
Hieronder een uitsnede van een kaart van het bisdom Luik uit 1633. Het is jammer 
dat Susteren aan de noordkant van de kaart is getekend. We kunnen het verder 
verloop naar het noorden daarom niet vervolgen. Men kan ook zien op de kaart dat 
een riviertje als de Geul de route van de rivier kan afdrijven.  

                                                      
12 Voorde: een doorwaadbare plaats in een waterstroom 
13 De Tranchotkaart is een twee eeuwen oude kaart, welke als nauwkeurig wordt ervaren. 
14 Ruim vier eeuwen geleden verklaarde een schepen van Susteren dat ‘een gewelf aan de stadspoort, 
waaronder de beek heel veel jaren voldoende en ruime loop heeft gehad’. 
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Op deze twee eeuwen oudere kaart wordt de Tranchotkaart min of meer bevestigd. 
Vanuit de Susterense Winkelpoort loopt er een weg zonder een andere stad aan te 
doen rechtstreeks naar de Martinuspoort te Wijck-Maastricht. De route neemt een 
weg op vanuit Sittard komende dichtbij de Geulovergang. De weg wordt in 
Meerssen, waar de Geulovergang ligt “Route de Maastricht á Susteren’ genoemd, 
hetgeen de interpretatie onderschrijft. 
Een tweede noord-zuid verbinding ten oosten van de Maas ter hoogte van Susteren 
loopt tien kilometer meer oostwaarts langs Breberen vanuit Gangelt. Het belang 
van de ‘grote route’ voor onze streken wordt hiermee wel duidelijk. Het is de weg 
die aan de oostkant in het Maasdal een verbinding van Maastricht met noordelijke 
streken mogelijk maakt. Het is vrijwel zeker dat de ‘grote route’ de oudste noord-
zuid verbinding tussen Maastricht en Roermond is, die tevens teruggaat naar de 
periode dat onze streken woonkernen kregen welke een continu bestaan hebben tot 
het heden. De oudste van dergelijke woonkernen in ons gebied dateert uit de 
zevende eeuw, waarmee de minimale ouderdom van de ‘grote route’ is 
aangegeven. Andere kernen aan de weg als Stein, Buchten-Born en Elsloo zullen 
dit mogelijk met archeologische gegevens kunnen bevestigen. 
Als de ‘grote route’ Susteren in zuidelijke richting verlaat, heeft de weggebruiker 
reeds de voorde van de Rode Beek gepasseerd. Het eerste obstakel – let wel: vóór 
de aanleg van de Vloedgraaf – was de passage van de Geleenbeek, welke enkele 
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tientallen meters buiten het Susterens grondgebied was gelegen te Holtum, nog 
vóór de Poolmolen. Een begrip als voorde werd hier niet aangetroffen. Toch laat de 
toponymie ons hier niet geheel in de steek. We vinden hier de veldnaam Litter of 
Lutterpas. Hier is ‘pas’ van belang. Wij zien in deze samenhang  in het begrip ‘pas’ 
de mogelijkheid om een moeilijk neembaar obstakel in de weg te passeren15. De 
Geul was vervolgens de laatste beekpassage op weg naar Maastricht, tenminste die 
de aandacht van de kaarttekenaars krijgt. 

Al vroeg zal er een aftakking buiten de woonkern ontstaan zijn, omdat bij de Sitter 
een of meerdere woonkernen ontstaan waren. Op een kaart zagen we dat de 
Sittarderweg van de ‘grote route’ afsplitste ter hoogte van de Keurbosweg. 
Wellicht heeft bij de huidige Brugstraat te Nieuwstadt een makkelijke passage van 
de Geleenbeek gelegen en is de route richting de Sitter16 gegaan. Bij deze passage 
is Nieuwstadt aan deze interlokale weg gebouwd. 
Toen de Vloedgraaf aangelegd werd, moest er tevens een overgang komen. 
Wellicht was dit een brug, maar deze waren kostbaar, waarom men besloten heeft 
de brug in de ‘grote route’ te gebruiken voor een weg naar Sittard. Direct achter de 
brug is een nieuw tracé17 gemaakt, welk aansloot bij de oude route. Deze 
Susterderweg liep naar de Haverterpoort van Nieuwstadt. De route vervolgde om 
Nieuwstadt heen via de passage naar Sittard. Voor voetgangers was er een 
mogelijkheid door het stadje via Susterder- en Millenerpoort. 

De woonkern te Susteren was gelegen aan de voorde en tevens langs de terrasrand 
op het drogere deel. De veldnamen tonen ons nog het gebruik van de gronden 
rondom deze kern: Munster- en Middelveld (de akkers), Koye (koeweide), Rijdt 
(hooilanden) en Heulst (bos). Langs de terrasrand treffen we natte, onbruikbare 
grond aan: Lesschenbroek. Dergelijke grond was voor gemeenschappelijk gebruik. 
De ‘grote route’ verliet de kern in noordelijke richting via de kronkelende weg 
door het Lentveld, welke we ook als Roermondseweg kennen. Via Schilberg werd 
het volgende echte obstakel bereikt bij Roermond zelf, namelijk de Roer. Van 
daaruit zal de weg zich voortgezet hebben in de richting van Venlo. 

Vanuit de woonkern vetrokken meerdere wegen, naar de velden die men bewerkte 
en meestal een lokale functie hadden en wel doodliepen. Naast de bovenregionale 
route (de grote route) en de interlokale route naar Sittard waren er nog een tweetal 
wegen van belang, nl. de interlokale weg naar Roosteren en de regionale route 
langs de Rode Beek en Saeffelerbach naar oostelijke richtingen. 
Ze hadden hun begin aan de ‘grote route’, en als men niet al te precies kijkt dan 
kan men het een kruispunt noemen. De plaats zal bepaald zijn door een redelijk 
begaanbare strook door het broekland vóór dat men de voorde vanuit noordelijke 

                                                      
15 Vergelijk begrippen als bergpas en paspoort 
16 Oude varianten van de naam Sittard zijn Sitter (1147), Sittere (1215) en Sittren(1360). Een begrip 
als ‘zyttern’ kan makkelijk evolueren tot Sittern en Tuddern 
17 Dit is de huidige Overslagweg, genoemd naar de overslag bij het begin van de Vloedgraaf. 
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richting bereikte. Wij kunnen constateren dat dit het oude kruispunt, eigenlijk twee 
dicht bij elkaar gelegen T-splitsingen, binnen de woonkern Feurth is.  
De weg richting Roosteren werd Louerstraat genoemd, afgeleid van begrippen als 
Lyde (1260) en Ledre (1284). En hierbij zijn we weer in het nog niet begrepen 
begrip Lit of Lut of Leuth, nu dus ook Louwer.  Bij deze weg werd in de elfde of 
twaalfde eeuw een motte opgericht, welke wij nu kennen als de Koppelberg. Maar 
dan was men inmiddels op een ander terras en de fietsliefhebbers zullen het 
verschil wel merken bij de terrasovergang, daar waar nu een tunneltje ligt. Om 
Roosteren (nu Oud-Roosteren) te bereiken moest men wederom de Rode Beek, die 
inmiddels de Geleenbeek opgenomen had, passeren. Deze passage wordt op de 
Tranchotkaart “slechte voorde” genoemd, waaruit we concluderen dat deze route 
niet geliefd was en wellicht ook niet mensen voerde die naar de overkant van de 
Maas moesten. 

De laatste vroegmiddeleeuwse weg die vanuit de woonkern vertrok was de route 
door het noordoostelijk dal van de Rode Beek én een aftakking door het dal van de 
Saeffelbach. Dit was de IJsstraat, nu deels Stationsstraat. Ondanks het dichte 
wegennet wat we nu kennen, is dit nog steeds de enige echte oostverbinding. Dit is 
wellicht te wijten aan de komst van de spoorlijn in het midden van de negentiende 
eeuw. De weg leidt aanvankelijk door het Helsene en wanneer deze het Helsene-
broek (Isenbroek) bereikt ontvangt het een weg – in latere tijden – vanuit 
Nieuwstadt. Even verderop splitst de weg bij de kapel in Isenbruch in een 
noordelijke (Saeffeldal) en zuidelijke (Rode Beekdal) route 
De noordelijke route voert naar Heinsberg, Wassenberg en de Rijn. Met name de 
route naar Wassenberg zal in de vroege middeleeuwen van belang zijn geweest. 
Immers Susteren en Wassenberg zijn de enige twee plaatsen in de streek die 
vermeld staan in de verdelingsakte van 870, beide gaven hun naam aan een 
dekenaat, van beide werd de voogdij omstreeks 1118 aan de zonen van de heer van 
Wassenberg18 gegeven. In de negende tot twaalfde eeuw zullen er vele contacten 
zijn geweest. 
De zuidelijke route is eveneens van groot belang geweest. Zij voerde immers  via 
Millen, Tudderen, Susterseel naar Gangelt. Via een binnenweg via de Schwienswei 
was Sittard via Millen te bereiken en via Tudderen waren Broeksittard en 
Haagsittard te bereiken. Men name van dit laatste is bekend dat het al in de 
zevende eeuw een woonkern kende, waar mogelijk Sanderbout leefde. 
  

                                                      
18 De heren van Wassenberg zijn afstammelingen van de Flamands, welke in de elfde eeuw rijke 
schenkingen ontvangen van de keizer, wellicht om deze streken weer onder het centrale gezag te 
brengen. Nazaten ervan zijn de graven van Gelre, de heren van Heinsberg en de heren van 
Valkenburg. Goswijn , van Susteren  genoemd, die in 1118 de voogdij van Susteren ontving, werd 
later Heer van Valkenburg. Dat Susteren in de dertiende eeuw onder de Valkenburgers ressorteerde 
behoeft ons dus geenszins te verbazen. 
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Romeinse wegen 
Bij de indertijd vaste expositie van Limburgs Romeins verleden kon ik vaststellen 
dat alle getoonde vondsten uit de periode na Christus en wel van 50-250 gedateerd 
waren. Voor mij voldoende basis om te veronderstellen dat de Romeins periode 
voor onze streken voornamelijk in die periode heeft gelegen. Ervoor en erna zal 
ook wel enige Romeinse invloed zijn geweest, maar verwaarloosbaar. In het derde 
kwart van de derde eeuw hadden namelijk de Goten en Germanen Rome in een 
crisis gebracht door hun tochten. De Romeinse invloed nam sterk af en begin 
vierde eeuw zien we de stichting van Trega, het latere Mesjtreech (Maas-treeg). 

De belangrijke vraag is of ‘de grote route’ al in Romeins Limburg bestond, of dat 
deze route een drie of vier eeuwen later tijdens de eerste bevolkingsgolf ontstaan is. 
In de literatuur wordt wel melding gemaakt van een Romeinse weg van Heerlen-
Tudderen – Melick, dit is een vijf à zes kilometer oostelijker van de ‘grote route’. 
In de gehele streek, ook niet in de plaatsen Tudderen en Melick, is enig 
gebouwencomplex teruggevonden. Genoemde Romeinse weg is eveneens niet in 
een later wegennet terug te vinden. Inheemse bewoning die  Romeinse handelswaar 
kocht wordt voldoende aangetoond. Maar nederzettingen als in het zuiden van de 
provincie, of zelfs maar villa rustica zijn bij mijn weten niet aangetoond, wel 
verondersteld. Het wordt niet duidelijk of langs de ‘grote route’ in de Romeinse tijd 
al Romeinse nederzettingen en Romeinse gebouwen geweest zijn. Dus ook blijft 
het bestaan van de weg in de Romeinse tijd ongewis en kunnen we haar bestaan in 
die tijd niet aannemen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat toponymie betreft heb ik de zienswijze ontwikkeld dat uit het begrip Helsene 
begrippen als Hout, Elsen, IJs en IJzer  zijn voortgekomen. Ik meen op ruim tien 
kilometer van het Helsene-woud nog zo’n serie te herkennen: Isstraten, Elsenrade 
en Hillensberg. Isstraten ligt trouwens aan de Suestrastraat te Susterseel. Opvallend 
is dat de IJsstraat aan dezelfde route lijkt te liggen als de molen Isstraten! 

Vaak wordt Tudderen als een stad op kaarten getekend. Het is merkwaardig. Het is 
een kerkdorp vallend onder de rechtbank van Sittard. De enige reden hiervoor die 
ik kan bedenken, is dat de tekenaar van mening was dat Tudderen als plaats uit de 
Romeinse tijd wel stad moest zijn. 
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Gelaeze 
 
Keulse Vastenavond vóór 1600 
In De Maasgouw, tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en archeologie,  staat 
een boekbespreking van Kitty Janssen over de Keulse carnaval. De schrijver is 
Wolfgang Herborn en de titel Die Geschichte der Kölner Fastnacht – von den 
Anfängen bis 1600. Vastenavond is een christelijk feest waarin  oudere elementen  
van omkering van sociale rollen kenmerkend voor bepaalde Romeinse feesten zijn 
terechtgekomen. De Maasgouw, 2011 nummer 4, pag. 150-151 

Reinaert de Vos 
Maaseikenaar René Broens zorgde voor een nieuwe vertaling van  het 
middeleeuwse verhaal van deze vos. Het is in de vorm van een beeldroman 
(stripverhaal) te verkrijgen. Algemeen wordt Reinaert als een sympathieke, sluwe 
schelm gezien.  Bij Broens echter is Reinaert de Vos een onvervalste psychopaat, 
de antichrist.  Boekbespreking in De Maaseikenaar 2012,1 pag. 3-6 

R.K. Kerk H. Amelberga Salvatorplein  
Archiefverwijzing19:  
NAi/CUBA t261, g261, d261;NAi/Kopieboeken Cuypers VI.649, VII.58, VII.288, 
VII.299, VII.388, VII.416, VII.456, VII.566, VII.657, VII.741, VII.821, VII.904, 
VII.958, VIII.392, VIII.634, VIII.870, VIII.908, IX.684 
De Stiftskerk te Susteren stamt uit de tiende of elfde eeuw. Omstreeks 1780 werd 
de parochiekerk van het plaatsje gesloopt en sindsdien fungeerde de stiftskerk 
tevens als parochiekerk. De kerk droeg de naam van Sint Salvator, naar de Heilige 
Verlosser, maar in de negentiende eeuw werd gekozen voor een naamwijziging en 
sinds die tijd staat de kerk bekend onder de naam Amelbergakerk. Onder 
Rijksadviseurs maakte Pierre Cuypers in 1888 een restauratieplan voor de R.K. 
kerk in Susteren, dat niet werd uitgevoerd. Daarnaast schreef hij een waardestelling 
en leverde hij kritiek op de restauratie van de kerk door de architect Lambert von 
Fisenne. In de periode tussen 1888 en 1893 was Cuypers inspecteur bij de 
restauratiewerkzaamheden door Von Fisenne. Het westwerk, in zijn huidige 
gedaante met twee torens, is het resultaat van die restauratiecampagne. Tussen 
1896 en 1898 realiseerde Cuypers de decoratie van het interieur van de kerk. In 
1944 werd de stiftskerk beschadigd en na 1945 hersteld. In de jaren 1971-1972 
werd de kerk door architect ir. Satijn gerestaureerd. Bij die gelegenheid werd het 
interieur ontdaan van zijn neoromaanse decoratie 
Site van het Nederlands architecteninstituut: 
http://zoeken.nai.nl/CIS/project/6642  
  

                                                      
19 Verwijzingen naar stukken betreffende Cuypers en de kerk van Susteren. Het Nederlands 
architecten instituut is te Rotterdam. Museumpark 25. 

GELAEZE      
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Museum Het Domein Sittard  
organiseert de tentoonstelling De Onderstroom III over de roerige jaren tachtig. Het 
tijdperk van punk en radicaal activisme. Deze expositie is te zien tussen 26 juni en 
16 september. 

Tentoonstelling in de Beeldentuin Suestra 
De beeldentuin is gelegen tussen 
de woningen aan Op de `Wallen 
en het parochiekerkhof van de 
Amelbergakerk. De Stichting 
Beeldentuin organiseert dit jaar 
al weer voor de negende keer de 
jaarlijkse tentoonstelling. 
Gedurende de voorgaande acht 
jaren heeft men reeds een 
negental beelden aangekocht. 
Deze beelden worden permanent 
getoond in de tuin. Ook dit jaar 
zal een onafhankelijke 
commissie een beeld uitkiezen, 
welk door de stichting 
aangekocht wordt voor de 
permanente expositie. 
 

 
De opening was bij de familie Dings 
aan de Elsenweg en vond plaats door 
burgemeester Hessels. 
Ook de schooljeugd is wederom 
middels een kunstproject betrokken 
bij de expositie. De leerlingen 
hadden zitbankjes op kunstzinnige 
wijze voorzien van kleuren, 
tekeningen en andere expressieve 
uitingen. De bankjes staan op diverse 
plaatsen opgesteld. De expositie is 
nog te bezoeken tot het laatste 
weekend in september. 
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kroniek van Zöstere 

  8 mrt.: De gemeenteraad stemt in met de nieuwbouw van de sporthal. Het gebouw 
zakt deels de grond in en krijgt een verbinding met de ernaast gelegen 
basisschool In ’t Park 

28 mrt.: Overval op het postagentschap aan de Dieterderweg. Er werd niet 
geschoten. De politie heeft bij de zoektocht naar de daders een helikopter 
gebruikt. 

  1 apr.: Het eerste deel van “De hele Santekraam” – het lenteboek werd te 
Maastricht gepresenteerd. 

16 apr.: jaarvergadering. Voorzitter Ad Feijen en penningmeester Wim van Thoor 
treden als bestuurslid af. Nieuw gekozen worden Annie Schreuders-Derks 
en als voorzitter Jos Douven. 

23 apr.: Het verkennersgebouw van Susteren-Kom, gebouwd in 1959 door de 
‘vaders’ op grond van de parochie, was doordat de gemeente in de Mehre 
het grondwater verstoorde, niet meer voor de jeugd geschikt. Eindelijk 
kwam de gemeente over de brug met een schadevergoeding of subsidie. 

14 mei: Stadsgidsen uit Wessem brachten met de eigen stadsgids een bezoek aan 
Susteren inclusief kerk en schatkamer. 

22 mei: Het kerkbestuur van de Amelbergaparochie heeft besloten om een 
adviescommissie in het leven te roepen om de toekomst van de 
kerkschatten te waarborgen. 

25 mei: Opening van de beeldentuin door burgemeester J. Hessels. 

KRONIEK VAN ZÖSTERE      
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Foto’s oet de auw doas 
PLECHTIGE COMMUNIE 1962 AMELBERGAKERK 

 
1. Huub Widdershoven 2. Jac Claessen  3. Mat Schreurs 
4. ?Merry uit Dieteren? 5. Mart Denis   6. Wil Wilms 
7.  José Masthof †  8. Rinie Beijer  9. Ammelie Wackers 
10. Onbekende priester 11. Marl vd Winkel 12. Tiny Pluijmakers 
13. Rosamarie Roebroek 14. Trees Bocken  15. Lenie Konings  
16. Deken J. Deckers  17. Rinie Aarns  18. Jac vd Winkel 
19. Jan Wolfs  20. Leon Lambermon 21 Kapelaan Martens 
22. Wil Schulpen  23. Jo Lempens  24. Wim Ophelders 
25. Huub Sieben†  26. Jac Wackers  27. Har vd Bergh 
28. Chris IJzendoorn  29. Hans Schwillens 30 Ton Schrijnemakers 
31. John Derhaag  32 Har Pluijmakers 33 Jos Reinders (?) 
Ontbreekt: Leo Vonk 

FOTO’S OET DE AUW DOAS      
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KERK OOSTZIJDE  
Rechts de kerk nadat 
grond voor 
vergroting van het 
kerkhof was 
aangekocht in 1891. 
In de dertiger jaren 
werd de gotische 
sacristie door de 
huidige vervangen. 
 
 
Beide foto’s zijn ter 
beschikking gesteld 
door Huub Lumens. 
 
 
 

Foto onder: Crypte is reeds gerestaureerd (1887), maar de kerk nog niet (vanaf 1890). De 
foto is dus te dateren in de periode 1887-1890. Vermoed wordt dat de priester die op de 
foto staat pastoor Hillen is. 
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Verenigingsnuujts 
Jaarvergadering 16 april 2012 in de recreatiezaal van Vastrada 

Aanwezig:  
M. Kiesouw-Verhagen , M. van Helden- L’Ortije, Fr. De Rave, J. Hennissen-
Jansen, R. Bocken-Cleven, A. Beij-Lambermon, N. Douven-Fiddelers, C. Martens-
Savelkoul, B. Weijzen-Masthoff, A. Moorthaemers-Masthoff, J. van de Winkel, H. 
Heijnen, Sj. Custers, H. Princen, Leny Princen-Hölzman, P. Cornerth, N. Janssen-
Hodzelmans, F. Slangen-Hilkens, , M. Frencken-Fincken, A. Wilms, G. Tubée, Th. 
Montforts, B. Hendrikx, L. Meulenberg, V. Widdershoven, H. Beusmans, M. van 
Kerkom-Bongaerts, S. Feijen, A.Peters, J. Peters, J. Verberkt, A. Bergh-van Bree, 
J. en F. Cleutjens, R. Doggen-Frielink, T. Beijer, B. Paulussen-van Heel, M. 
Storken, M. van Kerkom-Bongaerts, M. en E.  Krijntjes,  Tr. Oosterbaan, T. en P. 
Stoffels, A. en Fr. Parrem, Jo Bocken, A. Lempens, B. Nelissen-Schreuders, P. en 
A. Schreuders, A. van Dooren-Leijendeckers, P. Hellebrekers,  M. Schulpen , J. 
van Thoor-Telen,  J. Schulpen, P. Feijen, H. Konickx, H. Schulpen, W. van Thoor,  
E. Zits, A. Feijen, Loek Storken, Jos Douven,  Cor Voorter en W. Schulpen. 

De voorzitter opent de vergadering waarbij hij iedereen welkom heet en gaat kort 
in op de activiteiten van afgelopen jaar. 

Verslag jaarvergadering 2011  wordt zonder op- en / of aanmerkingen 
goedgekeurd.  

Secretarieel jaarverslag 2011 wordt zonder op- en / of aanmerkingen goedgekeurd.  

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

Kascontrolecommissie  Heer Har Princen heeft de termijn van drie jaar in de 
kommissie erop zitten en is dus aftredend. De voorzitter dankt hem voor zijn  werk. 
De commissie die bestaat uit Charel Janssens en Rinus Krijntjes wordt aangevuld 
met het nieuwe lid Jo Bocken. 

Reiscommissie  De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde reizen. 

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

Bestuursverkiezingen. Voorzitter Ad Feijen en penningmeester Wim van Thoor 
zijn aftredend en hebben te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn. De 
voorzitter stelt aan de vergadering voor om Jos Douven en Annie Schreuders-
Derks te benoemen als bestuurslid en Jos Douven tevens tot voorzitter. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 

Vervolgens neemt de nieuwe voorzitter de vergadering over. Hij gaat uitgebreid in 
op de vele verdiensten die beide aftredende bestuursleden hebben gehad voor de 

VERENIGINGNUUJTS      
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gemeenschap en in het bijzonder de Natuurvrienden. Hierbij dankt hij tevens de 
echtgenotes, voor de ruimte die beiden hebben gehad. Achtereenvolgens wordt 
Wim tot erebestuurslid en Ad tot erevoorzitter van de vereniging benoemd en 
ontvangen beide het klavertje vier van de vereniging. De echtgenotes krijgen een 
bloemetje. Tevens kregen de beide ex-bestuursleden het boek “De hele 
Santenkraam” uit handen van de schrijfster Annie Schreuders-Derks. 

Rondvraag:  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 

Sluiting.  De voorzitter dankt iedereen voor het vertrouwen en sluit de vergadering 

De secretaris 
17 april 2012 
 
 
Na de vergadering afwisselend het gesproken 
woord en muziek 
 
 
 
Hank Schulpen leest voor uit het werk van zijn vader 
Sef en uit eigen werk 
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Muziek van  Harold Konickx en Dan Vanhoudt 

Ton Janssen, voorzitter van Veldeke Echt , laatste keer in ons midden … 
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THEMA-AVOND MAANDAG 16 JULI A.S. 

‘De natuur is en blijft bijzonder’ 
Maandag 16 juli a.s. staat de thema-
avond op een bijzondere wijze geheel 
in het teken van de natuur. 
Als gastspreker zal journalist Guus 
Urlings in de voor hem kenmerkende 
stijl zijn licht laat schijnen op de 
natuur in en om het huis en het 
extreme dat dit vaak teweeg brengt. 

Is dat groene bloemachtige wat iemand lelijk vindt en daarom gemakshalve betiteld 
als onkruid daadwerkelijk beter op zijn plaats in de groenbak? Of zijn wildbloeiers 
vaak een enorme aanwinst voor de tuin. Laat u aangenaam verassen door de unieke 
kijk die Urlings al vaak in woorden onder de aandacht heeft gebracht in zijn 
artikelen! 
Ton Vranken, poëtisch-realistisch schilder en natuurfilmer laat de belangstellenden 
op zijn manier kennismaken met de natuur op zijn mooist in de lente en de zomer. 
Laat de filmbeelden en muziek u meenemen op een bijzondere reis door deze 
jaargetijden. Het Limburgse natuurschoon op een bijzondere wijze in beeld 
gebracht. Vergeet de tijd en geniet! 
 
ZATERDAG 11 AUGUSTUS  A.S. 
Kroedwösj-zegening en Mystery-fietstocht.  

Zaterdag 11 juli vindt niet alleen de jaarlijkse Kroedwösj-zegening plaats in de 
Basiliek van Susteren, maar vindt ook weer de Mystery-fietstocht plaats. Vorig jaar 
heeft deze fietstocht geen doorgang gevonden, omdat toen de passende presentatie 
heeft plaatsgevonden van het boekje ‘Zoa zagte ze in Zöstere….Annie Schreuders-
Derks.  

De kersverse voorzitter heeft de eervolle taak om aansluitend aan de H. Mis in de 
basiliek de fietscolonne te leiden door Susterense dreven naar een locatie waar voor 
de deelnemende leden aan deze fietstocht koffie/thee en vlaai zal worden 
geserveerd. 
Dus graag de fietsen in orde en de banden op spanning. De locatie is dusdanig 
gekozen dat bij het te verwachten goede weer van deze dag het lekker buiten 
vertoeven is en bij eventueel minder mooi weer er ook binnen koffie/thee en vlaai 
genuttigd kan worden. 
Als de fietscolonne vertrokken is maken we voor de leden die minder gemakkelijk 
ter fiets uit de voeten kunnen de ‘geheime’ locatie bekend.  
Dus mooi of slecht weer: na het zegenen van de kroedwösj een korte mystery-
fietstocht en als beloning koffie/thee en vlaai! 
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MUSEUM VAN DE VROUW / MUSEA MAASEIK 
Tentoonstelling “Oost West, Thuis Best?   
Het goddelijke en alledaagse Maasland in de zevende tot de tiende eeuw.” 

Hoe was het dagelijks leven? Het leven in het klooster? Kende ze ook al 
kunstvormen? Wat was de positie van de vrouw?  
Deze vragen probeert men te beantwoorden tijdens deze duo tentoonstelling. 
De tentoonstelling loopt nog tot 21 oktober van dit jaar. De expositie vertelt het 
verhaal van twee zussen, waarvan er één het klooster in gaat en de ander trouwt. 

In Maaseik is tevens een tentoonstelling over de Tang-dynastie in China. Deze was 
eveneens in de zevende tot tiende eeuw en het maakt mogelijk een vergelijking te 
maken tussen de wereld van West Europa en die van China. 

In Maaseik kunt u terecht in het Regionaal Archeologisch Museum, Markt 45. 
Entree beide tentoonstellingen samen zes euro, studenten vier en kinderen twee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN MONUMENTENDAG 2012 
Onze vereniging neemt deel aan de activiteiten van het gemeentelijke comité Open 
Monumentendag Echt-Susteren. Dit comité organiseert  op de zaterdag van het 
tweede weekend van september, dus 8 september, een dag in het kader van de 
landelijke activiteit Open Monumentendag. Dit jaar is het thema “Groen van toen”. 
Het comité heeft als invulling gekozen voor rondleidingen bij Huize Witham te 
Nieuwstadt en bij het waterwin- en natuurgebied De Rug in Roosteren. De twee 
plaatsen van rondleiding zijn verbonden door twee fietsroutes van tien kilometer. U 
kunt er natuurlijk ook een rondrit van maken. 
Er wordt aan de deelnmers van de activiteiten (rondleidingen, rondrit) ook een 
boekje – gratis- ter hand gesteld van het formaat Heemklank met vierentwintig 
pagina’s. In dit boekje wordt de route weergegeven en bijzonderheden welke u 
langs uw route kunt aantreffen. Kunt … omdat u naar eigen smaak de route een 
definiteive vorm kunt geven. Ook is enige plaats ingeruimd voor 
bezienswaardigheden binnen het thema, welke we gezien de grootte van de 
gemeente niet in de route konden opnemen. 
U bent in elk geval van harte uitgenodigd om kosteloos aan deze activiteit deel te 
nemen – de kosten worden gedragen door de gemeente. 

http://www.openmonumentendag.nl/index.php
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DE HELE SANTENKRAAM 
De Limburgse (lente)almanak - Van Annie Schreuders-Derks 

De ziel van Limburg 

Heiligen, tradities, feestdagen, gebruiken, eetgewoonten, weerspreuken, gebeden, 
gedichten, liedteksten en volksverhalen over spannende en bijzondere 
gebeurtenissen en geschiedenissen hebben Annie Schreuders-Derks uit Susteren 
altijd al geboeid. 

Ze heeft tijdens haar actieve leven met haar Volkskundig Bureau Nostalnu zoveel 
objecten verzameld dat er een heel museum mee is gevuld en wel het Museum van 
de Vrouw in Echt. 

Monument voor de volkscultuur 
Annie Schreuders-Derks is een wandelende encyclopedie als het gaat om kennis 
van de volkscultuur in Limburg. Het boek De hele Santenkraam is slechts een 
samenvatting van deze kennis en de tekst is een bonte mix van geschiedenis, 
gebruiken en rituelen, die voor een groot deel de ziel van Limburg vormen. 

Deze kennis is gevangen in een vierdelige serie ‘De hele santenkraam’ waarvan op 
1 april het eerste deel verschijnt.Het is een 224 pagina’s tellend naslagwerk met 
bijna 200 illustraties in een gebonden versie met harde kaft in full colour. Een 
monument voor de volkscultuur. 

In elk deel staat een seizoen centraal, in het eerste de Lente. In de maanden maart, 
april en mei worden verschijnselen als Pasen, Vastentijd, Hemelvaart, de lente, St 
Jozef (Joep), Mariaverering, bijgeloof, draken en heksen beschreven. 

Verder is er per dag een lemma gemaakt, met 
daarin de voor die dag in aanmerking komende 
heiligen, speciale gelegenheden en spreuken, 
zoals een almanak is opgebouwd. 
 
Titel: De hele santenkraam, deel 1 
Ondertitel: De Limburgse (lente)almanak 
Auteur: Annie Schreuders-Derks 
ISBN: 798-90-78407-91-1 
Prijs: 19,90 
In de loop van 2012 zullen de volgende delen: 
zomer, herfst en winter verschijnen. 
Het boek zal in alle Limburgse boekwinkels te 
koop liggen. 
Wilt u meer weten over het boek of de auteur, bel 
dan 043-3262414 of kijk op www.uitgeverijtic.nl 

De zomeralmanak wordt in juni gepresenteerd. 
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Weurdje van de redaksie 

“Waat is väöl verangerd in mich en róndj die kirk”.  
‘t  Is d’n ieëste regel van ‘t twieëde couplet van het leedje ‘De aw kirk’ van Piet 
Zits. 
Anges gezag :  alles blif aan verangering ongerhevig. 

‘t Is good om neet sjtil te blieve sjtaon, mer soms kènste neet anges en móste dich 
bezinne op ‘t moment van noe. 

Geer en ouch de redaksie gaot helaas ein van de vaste sjrievers in de Heemklank 
misse. 
Ad Feijen, ooze ieëreveurzitter is neet mieë in oos midde. De tekst van ooze 
veurzitter, oetgesjpraoke ónger de oetvaartdeens, kènt geer tröklaeze in deze 
Heemklank. 
De redaksie is in elk geval dankbaar veur de inzèt en de biedrage van Ad in al die 
jaore in d’n Heemklank van zien handj zeen versjene! 

Ouch de redaksie blif zich telkens weer bezinne of dénger anges kenne. 
Daoróm ouch ‘t verzeuk aan uch of geer wunsje höb. Missjien wilt geer zelf ein 
biedrage levere aan d’n Heemklank of wèt geer zake die zeker ónger de aandach 
van de leje gebrach kènne ware.  
Gedichskes, verhaole, vertèlselkes of biezunjer wetenswaardigheidjes, maak neet 
oet. 

Num gerös kontak op 
mit ein van de leeje 
van de redaksie en 
missjien sjtuit eur 
biedrage de volgende 
kieër in d’n 
Heemklank. 

Veur noe, alvas väöl 
laesplezeer! 
  

WEURDJE VAN DE REDAKS IE      
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Woord veurzitter bie euverlieje Ad Feijen 
Jos Douven 

Geachte mevrouw Feijen, Joost, Peter, Karin en Miranda. 
Zeker ouch de kleinkènjer: Bram, Bart, Suzan en 
Thomas.  
Bèste femilie, vrunj, kènnise  en euverige  aanwezige.   

Allerieës  wil  “de Vereniging van Natuurvrienden”  ’t 
graote verdreet  mit uch deile, noew uche miensj, pap, 
sjoanpap, opa, femiliejlid, vrundj of eine gooje kènnes,  
uch,  - zoa inèns - is óntvalle.  

Mer ouch weer verleze eine deerbare oet ós femilie. Ad 
woor, bie wieze van sjpraeke, eine vader veur ós.  In de 

loup der jaore oetgegreujd tót de “pater familias” van de vereniging, zoa-es men 
det zoa sjoan kènt zègke.   

Nao vief jaor penningmeister te zeen gewaes, noom hae leefs neugetieën jaor langk 
’t veurzittersjap op zich. Op zien eige wies. Mit hart en zeel. Betrokke. Altied dao. 
Op ein waardige meneer:  keurig in ’t pak en ummer de sjlips óm.  Mer ouch 
kritisch en soms ei bietje eigewies. En det moog ouch gezeen zien verdeenste.  

Zoa zeen “de Natuurvriende” oeteindelik oetgegreujd tót “zien” vereniging.  Wo 
hae richtig greuëts op woor óm veurzitter van te moge zeen.  

Ad woor ós boegbeeld. Ging veurop. Letterlik en figuurlik.Vitaal. Al leet de krach 
van zien sjtöm en zien geheuge de lètste tied get nao. Mer moog ’t ouch op dae 
laeftied !       

Net neet gebaore, mer waal van hieël jóngsaafaan opgegreujd es eine Zösterse  
“sjnaak”, haw Ad al gaw groate verwaevenheid mit  wat tót “zien” Zöstere is 
gewore. In de 84 jaor, det hae ónger ós haet moge zeen , haet hae zich den ouch 
groats ingezat veir de gemeinsjap. En waal op zón breid sosjaal, maatsjappelik en 
kultureel vlak, det weer aan leefs 33 (!) vereninginge en insjtéllinge kómme, wovan 
hae oprichter, besjtuurslid, den waal veurzitter is gewaes. En ’t zoew mich niks 
verwónjere es dit aantal van 33 nog neet èns kompleet is. En dao in woor, zoa  
dènk ich, Ad uniek. Det ein en anger neet ónopgemerk is gebleve, bliek waal oet ’t 
gegaeve det ’t Hare Majesteit de keuningin haet behaag, óm h’m hieveur 
keuninklik te óngersjeije. 

Weer wille ós hiebie beperke, tót zien groate verdeenste veur de Natuurvriende. 
Zoamer ein doorsjnee gaeve van ein aantal zake, die ónger zien veurzittersjap tót 
sjtandj zeen gekómme. Of, wobie Ad  “de kar haet getrokke”, denwaal  betrokke is 
gewaes en die ós dèks noe nog “ein gezich gaeve”.  
Zoa höbbe de Natuurvriende ein aantal bookwerkskes moge oetgaeve, ónger de 
kop:  “Zoa zagte ze in Zöstere”. O.a.  mit gedichte en vertèlselkes van vreuger en 
noe.  Hiebiej is ouch ein CD mit aw Zösterse leedjes gemaak. 
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Zeker neet te vergaete  is  “Zösterse kal”. Oze bloodeige  diksjonaer, oftewaal 
 “ ’t Zösters woordebook”.  

Dao woor de plaatsing van ein borsbeeld van pesjtoar Thijsse.  Väöl luuj kènne 
häöm  es “daeke” Thijsse. Mer  veur Ad woor en bleef hae veur ummer “pesjtaor” 
en niks anges…! 

Ad haolde “Tussen Kunst en Kietsj”,  bekènd van de tillevizie, nao oze 
Hermeniezaal.  

Zelfs André Rieu koom in zien ieëste beginjaore sjpele in Vastrada.. Dit, in ’t kader 
van “jonge mensen op weg naar het concertpodium”.   

Greuëtsj woor hae op “Cultura Nova”. Hiebiej exposeerde  Zösterse kunstenieërs, 
die al in waereldsjtee hun werk op tentoansjtéllinge teuënde, mer in Zöstere 
gaaroets neet bekènd wore…!  

D’r woord eine gedenksjtein geplaats biej de weuninge van twieë,  in de Twieëde 
Wereldoorlog óngergedaoke en later gedeporteerde Joodse femilies. 
Ein weuning loog aan de Marialaan, wo noew “de Wissel” ligk . De anger is 
gelaege aan de Mertsjtraot , zeende ‘t awwershoes van de femilie Pörteners.  

Bie de viering van 60 jaor bevrijding in 2005 woor ein wanjeling te make, wobie 
foto’s zeen geplaats en te bekieke van markante plekke in Zöstere,  mit de 
verwoestinge van toen.  

En d’r koom ouch eine sjpesiale herinneringssjtein bie de weuning van de femilie 
Palme, aan de Louersjtraot. In de kelder van dees weuning verloor Majoor Evans, 
de latere bevrijder van Zöstere, eine erm , es gevolg  van eine  granaatinsjlaag. 

De jaorlikse kroedwèsjzaengening pakde Ad veur de vereniging op en koppelde 
dees  aan de zgn. “mistery” fitstoch, nao aafloup. Wo bie d’r zelf de grootste sjpas 
haw, óm euver de oeteindelikke besjtömming,  de luuj op ’t verkieërde bein -  
baeter gezag de verkieërde “trapper” - te zètte.  

Vergaete weer neet de väöle bösreize, die hae organizeerde. Leefs 85 in getal.  Ad 
woor en deej alles. Op ’t besjture van de bös nao. En det woor mer good ouch…..!  

En hae sjreef in oze Heemklank hieël get jaor-euverzichte, regelde tieëntalle 
thema-aovende en maakde hie, tót veur kort nog, de persberichte van.  

Bèste luuj.  
Aan dees opsomming zal zeker ’t ein en anger nog óntbraeke.  Weer wille allein 
nog mer èns óngersjtraepe, welk ein groate rol  Ad haet vervuld,  bènne ós 
vereniging.  

Get jaore geleje wore “de Natuurvrienden” zelfs “op sjterves nao doad”. Mer Ad, 
es veurzitter, is door blíeve gaon. Hae koos ’t mets geweuënweg  neet in ‘t verke 
laote sjtaeke. En det seert h’m veural.   
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Veur dit alles höbbe de leje ónger de lètste jaorvergadering, bie zien aafsjied es 
veurzitter - en det  woor pas ein gooje  twieë maondj geleje  - häöm  den ouch mieë 
is terech ‘t  ieëre-veurzittersjap toegekènd. 

En toen ich aafgeloupe zaoterdigmiddig,  wie es versjteind,  zoa ónverwach, 
’t euverlieje van Ad heuërde, dach ich geliek aan zien aafsjiedsweurd es veurzitter,  
in ózze lètste Heemklank. 

Nummer 2 van de 35e jaorgank loog koum in de brevebös. De weurd van Ad 
hiejin, wore bie wieze van sjpraeke, nog werm.  “Het spreekwoord zegt , dat 
afscheid nemen een beetje sterven is”, zoa begoos hae. En hae eindigde mit: 
 “ ’t Geit uch allemaol good, es God beleef !”   
“Dit geuf ’t toch neet !” dach ich biej mien eige. “ ‘t Is of d’n duvel d’r mit sjpeelt.  
Oze Leve Hieër,  gans hiebaove, zoa ver weg, kènt  oze Heemklank toch neet noew 
al zoa gaw gelaeze höbbe. En es dit den zoa is, kan ’t toch neet anges zeen, det 
Hae, in Ziene haos, die weurd toch gans verkieërd begrepe mót höbbe...!”  Mer 
toch…..! 

Béste Ad.  
Res ós, dich enorm te bedanke veur diene groate, jaorelange inzèt en wat ze 
hiejdoor veur de luuj van Zöstere , de gemeinte,  mer in ’t biezunjer  “de 
Vereniging van Natuurvrienden” höbs gedaon,  bereik en beteikend.  

Mit de rös, diese pas nog hauws gekrege in ’t vènje van eine opvolger es veurzitter 
van ós vereniging,  gunne weer dich noew de ieëwige rös. Al hauwwe weer dit 
lètste gaer nog lang oetgesjtèld gezeen.  Mer weer weite ouch,  de daag van oos 
lètste reis, höbbe weer en zelfs dich, neet veur ’t oetkeze.… 

Al is diene veurnaam, op dit moment van aafsjied, gewore tót “Ad”ieu, weer blieve 
dich mit groat respek herinnere es Ad.  Ad Feijen, oze mieë es gewaardeerde 
veurzitter en ieëreveurzitter. Al höbse van ’t ieëreveurzittersjap jaomergenóg 
eigelik nog neet èns richtig good kènne genete. En det hawwe weer dich zoa gaer 
en volop gegund.   

Wat blif, zeen de resultate van dien breije betrokkenheid veur de ganse gemeinsjap. 
Zie zulle ós op tal van plaatse en terreine aan dich doon blieve herinnere.  Det is 
dien groate verdeenste. Doe höbs immers neet veur niks gelaef.  

En ich bön d’r den ouch van euvertuug det dit ós, mer baovenal dien gezin, de 
neuëdige krach zal gaeve óm dien definitief vertrèk te doon verwirke.  

Weer zeen ós later, op ós aller, allerlètste  besjtömming.    
Mer den waal pas, óm mit dien eige lètste aafschiedsweurd in oze Heemklank te 
eindige:  “Es God beleef” ! 

Ad, BEDANK !!! 
 
Oetgesjpraoke ónger de oetvaartmés  
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De sjtool is laeg.. 
Peter Feijen 

En den opèns sjtuiste hiej zelf, 
Te kieke nao de kis wo diene eige pap in ligk 
Al zoa väöl kieër achterin de kirk gesjtange es eine vrundj of kènnis , ziene pap of 
zien mam ging begrave. 
Mitlaeve, óngersjteune. 
En noe, bèste zelf aan de beurt. 
Laeg geveul, ónwirkelik. 
Aafgeloupe zaoterdigmörge, nao de “onheilstijding”, halseuverkop in Zuid 
Frankriek in den auto gesjprónge en trögk nao Zöstere 
PAP IS DOAD!!! 
‘s Aaoves laat pas thoes, auwershoes.. 
Mam is dao, mer dae sjtool is laeg…ziene sjtool. 

Dae sjtool wo der ummer in zoot ester thoes woor. 
Dae sjtool van  wo der ein handj opsjtook  este bènne kooms ..”hoi” 
Dae sjtool van wo der ouch ein handj opsjtook este weer weggings…”joew..hoie”. 
Dae sjtool is laeg… 

Den kómme de tillefoontjes, de kaertjes , de blome… 
De begrafenisóngernummer, den daeke, den dokter. 
Bezeuk van vrunj en femilie. 
Väöl leefde, väöl sjteun 
Mer dae sjtool blif laeg. 
Den geiste kieke in het mortuarium. 
Confronterend… sjoan…. same…. väöl traone. 
Hae ligk ter vrejig biej. 
Mer doe wèts den pas, het is ech waor. 

Väöl geregel en te besjloete. 
De foto veur op het prèntje, het gedichske veur oppe kaart. 
Waal of neet op de koffietaofel. 
Same lache òm ein verhaol van Mam. 
Weer traone en väöl, väöl koffie. 
Mer dae sjtool blif laeg! 

Den….. de lèste gangk 
Nog èns nao hem gaon. 
Nog èns traone. 
Same sjloete weer de kis. 
Het is good zoa, ein sjoan laeve is klaor. 
Weer mótte wiejer en weer gaon wiejer. 
Mit alle gedachtes en herinneringe. 
Noait vergaete, het is good zoa.                  Mer dae sjtool blif laeg……….. 
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Wagenspelen maakten furore 
Evert Zits 

Wigibaldfeesten 
In het jaar 1976 werd het zevenhonderdjarig bestaan van de Susterense 
stadsrechten herdacht. De viering van dit heuglijke feit ging gepaard met tal van 
evenementen met name in de zomermaanden. Een van de hoogtepunten vormde het 
door harmonie St. Cecilia georganiseerde “Wigibaldfeest”. Deze naam verwijst 
naar een bekende figuur uit het Spel van de Heiligdomsvaart; de Germaanse krijger 
Wigibald. 

Dit kleur- en klankrijk festijn, met een scala aan attracties, werd een daverend 
succes en bleek voor herhaling vatbaar. Het groeide dan ook uit tot een jaarlijks 
festival, dat tot in de verre omtrek bekendheid genoot en voor harmonie St. Cecilia 
een belangrijke bron van inkomsten werd. 

Wagenspelen 
Aan de Wigibaldfeesten van 1980 werd een nieuw element 
toegevoegd dat furore zou maken! Het betrof de opvoering 
van een wagenspel door een plaatselijk toneelgroepje. 
Het bestond uit enkele spelers die in 1979 een rol hadden 
vervuld in het Spel der Heiligdomsvaart. Zij konden het maar 
moeilijk verwerken dat ze waren uitgespeeld. Ze richtten een 
toneelclubje op dat, met een knipoog naar de Heiligdomsvaart, “de Heilige” ging 
heten. Hun specialiteit werd het opvoeren van wagenspelen, een zeer oude vorm 
van straattoneel die prima paste in het kader van de Wigibaldfeesten. 
Een wagenspel is in feite een openluchtspel in zakformaat. Het wordt gespeeld op 
een wagen of klein podium op straat of plein. Het is een vorm van volkskunst en 
werkt drempelverlagend; de toeschouwers worden in het spel betrokken. Ze 
kunnen zich makkelijk herkennen in de korte kluchtige spelen, die meestal in het 
eigen vertrouwde dialect worden opgevoerd. 

Het eerste wagenspel dat ‘de Heilige’ presenteerden was tijdens de Wigibald-
feesten in 1980. Het was geschreven door Piet Zits en werd geregisseerd door 
schrijver dezes. Deze klucht in Susterens dialect heette “De wraak van de 
Graasboer” of “Wie de sókkernikskes zeen óntsjtange”.  
Het stuk viel in de smaak bij het opgetogen publiek, dat veel in het spel werd 
betrokken. Het was verrassend hoe spontaan de toeschouwers meeleefden. 
Het wagenspel, dat in de loop van de dag vier maal werd opgevoerd, was “de 
topper van de Wigibaldfeesten”, aldus een krantenbericht. 

Bij dat ene wagenspel is het niet gebleven! “De heilige”, als ook schrijver Piet Zits, 
hadden de smaak te pakken gekregen en de wagenspelen werden een vast en 
populair onderdeel van de Wigibaldfeesten. 
In deze korte kluchten speelt een dorpspastoor een prominente rol. Die was Lou 
Delsen (Lou van den Dels zaliger) op het lijf geschreven. Zonder de overige spelers 
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te kort  te doen, kon men toch stellen dat Lou, in de creatie van Pesjtoar Laurentius 
Pötjes, vaak de show stal! Dat kwam onder andere door het komische potjeslatijn 
dat hij bezigde zoals: 

SEXUORUM REPRODUCTIONES Gaat en vermenigvuldigd U 
CLAMATTOS DRECCA PLANETA Geld is het slijk der aarde 
TUOS LULLOS NECCOS Gij lult uit uw nek 
DEUS GREPIAM SALUTEM God zegene de greep 
LEGOS PATRONOS Lege patroon 
ITA COPPI CULI ET BUSTA NATTI Houdt het hoofd koel en de borst nat 
FINITA CIRCULA CLAMATTOS Tenslotte draait alles om de centen 
TUOS PANNES LOSSOS Gij hebt een pan los 
KAPUTIE ITE PACCI COMMUNIONI Kapot als een communiepakje 
ITE POTTUS PASTER DEKSOLORUM Op ieder potje past een deksel 
FINITUS COPPIUS PETITIE Een kopje kleiner maken 
ITA MISSA EST DE LAMPIORUM Toen ging mij de lamp uit 

“De heilige” trokken met hun wagenspelen ook naar andere plaatsen, waar ze veel 
succes oogstten. Zo waren ze enkele keren van  de partij op de bekende oude-  
ambacht-feesten te Nederweert en in het Openluchtmuseum te Bokrijk. 
Maar “de Heilige” hadden, in goede harmonie met St. Celia, nog meer in petto! 
Wordt vervolgd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karel Fiddelers, Sjeng Sanders, Jo Lempens, Nico Herzig  
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DE WRAAK VAN DE GRAASBOER! 
Of 

WIE DE SÓKKERNIKSKES ZEEN ÓNTSJTANGE! 
 
door Piet Zits 
 
 
rolle 
Paljas ---- Karel Fiddelers 
Graaf Sebedeus Suestrajanus van Zöstere --Nico Herzig 
Graad de Graasboer ---- Sjeng Sanders 
Mechel de vrouw van Graad --- Annie Schreuders-Derks 
Sjout van Zöstere ---- Jo Lempens 
Pesjtoar ---- Lou Delsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lou Delsen, Sjeng Sanders   
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Paljas zungk ieëste couplet van ein leedje, det tösje de versjeie taferele wurdt 
gezónge. 

 1e couplet:  Noe loester good waat ich uch zèng. 
   Lèt op de boadsjap die ich uch brèng. 
   Al gebeurde ’t lang geleeje. 
   De Graasboer dae wórt ongerdrök. 
   Hauw zörg en woor óntevreeje. 
   En dao-euver geit dit wagesjpel. 
   ’t Begint es ich trèk aan de bel. 

 2e couplet: Dit is de rechterssjtool van de Graaf. 
  Dae woor waal machtig, mer gaar neet braaf. 

   Det kènt geer noe gaon bekieke. 
   Det is de beechsjtool van d’n Hieër Pesjtoar. 
   Dae hilt minder van erme es van rieke. 
   Twieë bedrieve haet dit wagesjpel. 
   Lèt op; ich gaef ’n lel aan de bel! 

 (op toneel: sjandjpaol, zaedelieër/ beechsjtool) 

 

IEËSTE BEDRIEF 
 Opkóms Graaf: eine ónbesómperde, middelieëws aangedaon. 

Achter hem, de Sjout, dae de graasboer, geboeid opbrungk, behanjelt 
de graasboer  gans róppetig. Graasboer is sjuu, gans opgejaag, ein paar 
maeter achter hem, Mechel, zien vrouw. Ein frisj, apetitelik 
vrouwmösj. 

Graaf (geit in de zaedelieër zitte, óngerwiel Graad in de sjandjpaol wurdt 
gezat) 

 Zo … Zo … dus jij bent Graad de Graasboer. 

Graad Jaowaal Hieër Graaf … óm uch te dene … óm uch te dene… 

Graaf Houd je brutale mond. Mijn lankmoedigheid is ten einde. Dit wil 
zeggen in dat platte, ordinaire dialekt van jullie graasboeren: ik ben 
het zat. Ik, je pachtheer, ben het spuugzat. Vele jaren heb ik geduld 
betracht. Drie jaar achter elkaar zijn er moeilijkheden met het betalen 
van de pachtpenningen; kom jij je financiële en andere verplichtingen 
niet na. Ik denk dat ik je van mijn boerderij verwijder. Hoe eerder, hoe 
beter. 

Graad Edelen hieër, geer höb geliek, hardsjtikke geliek. Ich bön mien 
verplichtinge inderdaad neet gans krek hieëlemaol presies 
naogekómme. Mer loester toch estebleef nao al mienen ozel. Ich mót 
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biegaeve: eine kieër woor ich ’n gans klein bietje laat mit de pach, mer 
ich höb uch ummer tót op de cent betaald. Ich bön gein sjoutvot. 

Graaf Je was te laat ! !  

Graad Veurig jaor koos ich de pach neet opbrènge; in ’t vreujaor wól ’t neet 
raegene en in de zomer woor ’t knaokedreuëg. M’n vrouw en ich en 
zelfs de poete höbbe mótte wouve tót w’r d’r bie neervele! 

Mechel (det ummer doonderbie is gekómme) 
 Jao, edelen Hieër. Waat Graad zaet is waor. Weer sjravele en maore 

daag en nach en höbbe nog geine nagel óm de vot te kratse. 

Sjout Maak des-te weg kums, doe zeivertrien, doe trampelgauws. 

Graaf Wie is dat mens? 

Mechel Ich bön zien vrouw, edelen Hieër! 
 
Graaf Scheer je weg. (Mechel aaf, mer loestert mit) 
 Als je je vee verzorgde als je wijf, dan zou ik dik tevreden zijn. 

Graad Edelen Hieër, dao zeen mich ein deil verkes kapot gegange. De 
küj höbbe wèndjpens gehad en g’r wèt jao ouch det mich dit jaor 
de hui-sjuur is aafgebórd. 

 

Karel Fiddelers, Jo Lempens, Nico Herzig, Sjeng Sanders, Annie Schreuders–Derks 
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Graaf Onvoorzichtigheid! Allemaal uitvluchten. Je bent gewoon lui en zo 
stom als een rund. Schout geef die boerenkaffer vijf stokslagen, dan 
kijk ik nog eens even in het pacht- en schuldenboek. 

 Sjout huit Graad vief kieër op zien prie. Graad sjrieëf wie ein verke. 

 Je hebt één keer de pacht te laat betaald; één keer heb je ¼ van de 
pacht niet betaald. Je hebt me twee runderen geleverd, waarvan er een 
ziek was; ik heb gemerkt dat je water toevoegt aan de melk, die je me 
levert.  (Löp sjpoezend óm ‘m bie.) 

 Hoe denk je dat in orde te maken? 
Graad Ich zou mesjien … mesjien … 

Graaf Zwijg! Hoe denk je dat in orde te maken? Uilskuiken, zeg eens wat! 

Graad Ich zou mesjien, went ’t uch beleef … nog helder kónne wirke. 

Graaf Onzin. Je zei al dat je werkte tot je er bij neerviel. 

Graad Mien vrouw en ich zouwe mesjien … nog saoberder kónne laeve. 

Graaf Onzin … onzin. Dat zijn kleinigheden waar je geen grote problemen 
mee oplost. Nee, nee, ik gooi jullie van de boerderij af … dan kunnen 
jullie gaan bedelen. 

 
Graad OchGodochGod, ich baej uch, edelen Hieër … ích zou ’t mesjien nog 

euverlaeve, mer, mer m’n leef vrouw, mien leef vrouw. Misjien zou 
mien vrouw get extraas kónne doon veur uch! De wesj veur de gravin, 
of neie … of … of haoze sjtoppe … of kaoke … of … (mit ein 
sjansuigske) … of … of … get anges! 

Graaf (valsj) .. Hoe bedoel je … wat anders? 

Graad Ich bedoel … waat geer ouch bedoelt … wo geer ouch get aan höb !! 

Graaf Je bedoelt … ze zou … 

Graad Ja, wèt g’r, ze haet get … get boetemodels .. get apaarts. 

Graaf Ja, die vrouw van jou! 

Graad Jao. Ze is gans bezunjer. Dao kan gei minsj zich ein veursjtèlling van 
make. 

Graaf Nou geen voorstelling!  (gans loepetig en gemein)  Dus jij 
stelt voor … in plaats van die achterstallige pacht … in plaats van al 
die schulden … zou jouw vrouw … 

Graad Jao mer … ich bedoel … häör sjpecialiteit is … 
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Graaf Dus dat is goed geregeld, prettig geregeld. Jouw vrouw komt elke 
vrijdag bij mij … eh … werken. Eens kijken; het is vandaag toevallig 
… donderdag. 

 Schout, haal die vent uit het blok, doe hem de boeien af, trap hem 
onder zijn luie gat en jaag hem terug naar zijn hoeve. 

 Graaf en sjout gaon aaf. 

Graad (jieëmerentaere) Jummig, jummig. Waat is ter noe toch aafgesjpraoke! 
Waat höb ich de Graaf noe belaof! Mien vrouw jedere vriedig nao de 
Graaf; dae sjerpsjötter, daen ónnöt, dae loerejaeger, dae sjerpe bók!! 
JuzusMariaJoabaek, wie kan ich Mechel noe ónger de ouge kómme. 
Alles nump de Graaf mich aaf … ’t vieë, ’t landj, d’n haof en … ich 
durf ’t koum te zègke … ouch mien vrouw. Det mót ich gaon beechte. 
Ich mót biesjtandj höbbe van de pesjtoar. Pesjtoar, pesjtoar!! 

Pesjtoar (in zien eige brazelend, bevreer laezend, op) Vanwaar deze 
wanhoop, mijn zoon. Doe lieks waal van d’n duvel bezaete. 

Graad Van tieën duvele Hieër Pesjtoar. Ich höb sjus mien vrouw verkoch. 
Ich wil beechte. 

Pesjtoar Dat kan mijn zoon, dat kan. Zèt tich oppe kneen en laot èns heuëre 
waats doe höbs oetgevraete. 

 
Graad Hieër Pesjtoar … ich hauw sjout gemaak … väöl sjout … en noe höb 

ich mien vrouw verkoch … óm oet de sjout te kómme. 

Pesjtoar Det is verderfelijk, mijn zoon, verderfelijk. Det is wurkelik ’t 
allernötste , ein richtige Joedassjtreek. Wie kènt eine minsj zich zoa 
vernaolieësige, zoa aan de gróndj kómme! 

Graad Och … Hieër Pesjtoar, ich höb t’r zoa’ne sjpiet van. Ieërwaarde vader, 
waat mót ich toch doon? 

Pesjtoar Mijn zoon, det is gans sumpel. Gangk nao daegeen wobie-ste sjout 
höbs en zègk hem: Slevenhieër en ouch pesjtoar verbeeje mich dit. 

Graad Jao … Jao … mer … die sjout… wie kóm ich van al die sjout aaf. Wie 
kóm ich aan geldj?? 

Pesjtoar Zie de leliën des velds, hoe ze bloeien. Ze zaaien niet, ze maaien niet, 
maar zelfs Salomo die zo rijk was, ging niet mooier gekleed. 

Graad Ich sjnap ’t neet, ich höb ’t noajt gesjnap. Weer zeie en meie en waere 
oetgekleid!! Oetgekleid … Och GodochGod. Mien Mechel … ich mót 
t’r neet aan dènke!! 
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Pesjtoar Mer vertèl mich èns, mijn zoon, bie waem höbs-te zoaväöl sjout? 
Waem is den waal daen oetgehikde, dae dich, sumpele man, ouch nog 
dien vrouw wilt aafnumme? 

Graad De Graaf!! 

Pesjtoar De Graaf ?? Bie hém, d’n Hieër Graaf, sjtuis doe in ’t kriet? En 
daarvoor wil hij … haar … hem …  (gans doorein.) 

Graad Haar … hem … harem!! 

Pesjtoar Och … och … eh … det ligk effe anges  (sjtaart nao d’n hemel es of 
ter dao verlichting vundj)  Jao, jao … inderdaad. Dus mijn zoon, 
summa summarum, rekapitulorum, konklusionum, kóm ich tót ’t 
volgende. Doe höbs de Graaf get belaof, den Hieër Graaf, diene 
broadhieër, en noe wils-te die belofte neet nao kómme. Ein belofte 
neet naokómme sjtuit dich neet net, gaaroets neet net! Es diene 
geistelikke raodsman, bèn ich van meining, det jeder minsj zich aan 
zien belofte mót hauwte. Trouwes: Slevenhieër en de kirk deile die 
meining.Per secula seculorum. Ita missa est. 

Graad Deo Gratias! Dus … dus… ich mót mien vrouw den toch mer 
verkoupe aan de Graaf? 

Pesjtoar Det heuërdes-te mich neet zègke, mijn zoon. 

Graad Ich bön mer ‘ne sjtómme graasboer, Hieër Pesjtoar, mer ich dach det 
ich ’t dees kieër good begrepe hauw. 

Pesjtoar Ich zag: Hauwt tich aan waats doe belaof höbs. 

Graad Aan mien vrouw? Ieëwig bie ein te blieve? Of de belofte aan de 
Graaf? 

Pesjtoar Dènk ter aan. Belaove maak sjout! 

Graad De sjout wurdt op dees meneer nog grótter in plaats van klènder. Wie 
kóm ich hie oet? Help mich! 

Pesjtoar Loester, in zoa’n kreuëspele zakes, móste kieke waat dich ingegaeve 
wurdt, mer hauwt ouch diegeen die hoag in aanzeens sjtaon in ieëre. 

Graad Zoa wie de Graaf? 

Pesjtoar Krek, miene zoon. Ego te absolve. (geit, in zien eige brazelend, aaf) 

Paljas 3e couplet:  De vrouw van Graad woor wit wie ein liek. 
   Woor giftig en hauw ouch nog geliek. 
   Doe koom ze aangesjprónge! 
   Ze sjrieëfde en sjloog en ging door ’t tuug. 
   Ze sjólj zich de loch oet de lónge! 
   Daen erme Graad, woor ram van sjtreek! 
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   Leet z’n vrouw ‘m noe ouch nog in de sjteek! 

Mechel (haet de beech aafgeloesterd en sjut noe wie eine sjpoeskater naoveure 
en watsj Graad óm de oare.) 

 Wie höbs-te det kónne doon? Sjlappeling, kael van niks. Bekans 20 
jaor getrouwd en noe fliks doe mich det. Ich höb mit dich same 
gewouf, leef en leid gedeild. D’n eige vrouw versjaggere aan zónne 
sjmaerlap.  ( hatelik imiterend ) “Jaa edelen Hieër, mörge kump 
mien vrouw nao uch. ’t Is get bezunjers; ze kènt van al. Dao kónt geer 
uch gein veursjtèlling van make …! 

Graad Jao mer Mechel. Ich meinde get gans anges en dae Graaf dae meinde 
doe … det ich meinde … det hae meinde … 

Mechel Kaufmozes, reuberèndj!  ( bäökend ) Wie höbs-te det kónne 
doon? Woor d’r noe wurkelik geine angere oetwaeg? ’t Wurdt toch 
hoag tied det de Graaf oetsjeid mit zien gejoedas. Wach … ich weit 
get! Ich gaon nao de maag van Pesjtoar, die kèn ich good ..  

Graad Waat höbs doe noe weer in ’t naodgare gehange? 

Mechel Ich maak van dich eine pesjtoar!!  (  Mechel aaf ) 

Paljas 4e couplet  Noe kiek mich dao daen erme sul! 
   Hae krig sjlaeg en zien vrouw maak ‘m dul. 
   Waat lieët dae zich vernäöke. 
   Zeen Graad en Mechel noe weer de klos. 
   En mót geer van mitliej gaon bäöke? 
   Of wènne ze noe èns van daen tiran? 
   En sjlaon ze ‘m wie ein ei in de pan? 

Mechel Ich höb van de maag van pesjtoar einen toog gelieënd en ein bonnèt. 
Allè, gauw, doog aan. 

Graad Jao mer, Mechel! 

Mechel Maak veuroet. Ich zörg t’r veur det de Graaf  bie dich kump beechte! 
En den maaks doe ‘m zoa versjrikkelik sjuu, det t‘r ós alle sjout 
kwietsjuljt. Doe maaks ‘m zoa d’n toer det ter zaet: Blief mer oppe 
boerderie, ich val dich neet mieë lestig. 

Graad Jao mer, jao mer …  ( óngerwiel haet Mechel Graad aangedaon ) 

Mechel Gauw, gauw, dao kump de Graaf!  ( Graaf kump op ) 

Mechel Edelen Hieër. Ich bön de vrouw van Graad de Graasboer. Ich höb ich 
get versjrikkeliks te melje. In Beech, in Bor, in Roostere en Ech is de 
pes oetgebraoke. Mer ’t gekke is: neet bie geweuën, erm lüj wie weer, 
mer allein bie den adel. Geweuën lüj kriege ’t neet; allein den adel, 
allein lüj mit blauw blood. ’t Hèt de “blauwe pes” of zoaget. Allein 
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den adel krig ‘t . Ze kriege euveral blauw böltje en gaon nao ein paar 
oer doad. Es ich uch woor den ging ich mer gauw beechte. Noe is ’t 
nog tied óm get good te make! Óm sjout kwiet te sjelje of zoa. 

Graaf Dus dat van vrijdag gaat me langs de neus. Maar weet je het echt 
zeker? De pest … en alleen bij de adel?? En ze gaan allemaal dood? 

 Eerwaarde vader, eerwaarde vader, ik wil biechten.  ( rent nao 
de beechsjtool ) Ik wil biechten, onmiddelijk. De pest is uitgebroken; 
ik wil biechten. 

Graad ( Sjpruk es pesjtoar Zösters-Holles ) Nondetantumergo. Biecht 
op, quoniam quibus, wat hebt gij paratus gemaak? 

Graaf Ontsla mij van alle zonden, zodat ik met een gerust geweten de pest 
kan krijgen. 

Graad Ach … mijn adel-LIJKE zoon. Adel, adel en … spoedig lijk. 

Graaf Ontsla mij van alle schulden. 

Graad Ja, wach effe, dat gaat zo maar niet. Per omnia secula seculorum, 
sjorum!! Eers moet gij met de batse bloot en uwe zonde belijde en 
spijt vertone. Want anders zult gij de pes verkrijge en brande in de hel, 
tot in de eeuwe der eeuwe, ame. Requiem eternam; sjroap oppe 
bótteram. 

Graaf Maar ik heb geen erge misdrijven begaan. 

Graad Adoroté met de klamoté … heb gij uwe pachters alzeleve goed 
behanjeld? Bijvoorbeeld Graad de Graasboer en zijne Mechelorum? 

Graaf Dat heerschap? Die heb ik van de boerderij getrapt. Of nee … ik heb 
gezegd … dat ik … zijn vrouw. Maar het zijn ook echte schooiers, 
oplichters, luierikken. 

Graad Momentus viezebillius!!! Gedenk mens dat gij stof zijt en zeer 
binnekort – als de pes u te graze heef – dat ook gij tot stof zult 
wederkere. Deo gratias, laege kas! 

Graaf Hoe kan ik dat nu nog goed maken met Graad en zijn vrouw? 

Graad Ach, mijn zoon. Zie de leliën … eh de pachters des velds … hoe ze 
bloeie. Ze maaie en ze dorse zich te pletter en toch worde ze door u 
uitgezoge. Hunne vrouwe worde door u .. eh beetgenome. Er is maar 
ene redding; ene zeer zware straf. Als boetedoening moet gij in het 
schandblok – krek zoa wie sjus die .. eh … Graad. 

Graaf In het schandblok? Bespot door iedereen?? 

Graad Het moet mijn zoon.  ( brungk hem nao de sjandjpaol )
 Quoniam Quibus. Ita missa est, krieg de pes!! 
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Graaf Welk een schande … Mijn God, wat een schande. 

Graad ( wis nao pebliek ) Mijnen zoon! Enen gansen troep burgers van 
Susteren zijn hier samegestroomp om uwen afgank te zien. En daar is 
ook Graad de Graasboer bij, geloof ik. Ik zal alle hier aangetraoje 
boere, burgers en boetelüj vrage: Moet de Graaf van Susteren ters 
gerete krijge? 

Pebliek Jao!!! 

Graad Mótten ’t hel sjlaeg zeen? 

Pebliek Jao!!! 

Graad Gij hoort het! Schout, de Graaf wil boete voor zijn zonde. Geef hem 
die kans en bedenk daarbij: hoe harder hij ters gerete krijgt, hoe 
sneller de Graaf te zijner tijd opstijgt uit het helse vuur. Quibus 
Omnios, riet ‘m ’n tutos! 1..2.. enz. 

Graaf ( dae óm pen en ènk sjrieëf ) Houd op … ik smeek u. Ik zal mijn leven 
beteren. 

Graad Beloof dan plechtig aan het ganse volk dat gij kompassie heb en noots 
meer Graad en zijn vrouw enen poot zult uitdraaie. 

Graaf Ik beloof, dat ik nooit meer Graad, noch zijn vrouw, … 

Mechel Dao kump d’n echte pesjtoar. W’r mótte make det w’r wegkómme!!!  
( Graad en Mechel make zich oaroet ) 

Pesjtoar Wat is hier gaande? Edelen Graaf, waoveur sjtaot geer hie aan de 
sjandjpaol? 

Graaf U vraagt mij waarom? Haal mij uit die schandblok!!  ( det gebeurt ) 

Pesjtoar Ich sjnap t’r niks van. Wae haet uch aan de sjandjpaol gezat? 

Graaf ( giftig ) Wie? U vraagt wie? Ik kom bij u biechten. U legt mij als straf 
op, dat ik aan die schandpaal moet. En nu zegt u, dat u nergens van 
weet!! 

Pesjtoar De pes moge mich haole, mijn zoon, es ich … 

Graaf Och, ik was het bijna vergeten … de pest … de blauwe pest! Ik voel 
me opeens onwel, ellendig, ik ben afgebrand … Paljas, kom. We 
sluiten ons op in het kasteel. Ik ben bang voor de pest. Zorg voor een 
grote mand levensmiddelen. Barricadeer de deuren, zodat niemand 
binnen kan, niemand, versta je, ook de pest niet. En jij pastoor scheer 
je weg. ( pesjtoar maak zich oet de riezer) 

 Paljas, ik zie overal spoken!!  ( Graaf aaf, gesjtiep door Paljas) 

 Graad en Mechel op 
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Graad ’t Is mislök, Mechelke, ram mislök …! 

Mechel Graad, weer mótte de poat sjtief hauwte. ’t Is d’r op of d’r ónger. Dae 
Graaf zuut noe euveral sjpoake!! Dao mótte w’r van profitere.     
( taege pebliek ) Zólle w’r door gaon mit de Graaf? 

Pebliek Jao!!!  ( Dook ) 

Paljas 5e couplet  Dit is ’t ènj van ’t ieëste bedrief. 
   De Graaf dae sjteit van angs haos sjtief. 
   Graad en Mechel höbbe mood gekrege!! 
   G’r zeet drek de sjlaopkamer in ’t kesjtieël. 
   De Graaf besjermp zich terdege. 
   Mer boere en börgers, lèt mer good op! 
   Dao höbbe ters zich twieë versjtop!! 
TWIEËDE BEDRIEF 
 Ónger ’t volgend bedrief sjteit midde op ’t teneel  ’t grafelik bèd en 

ein groate manj mit dèksel.  Graad ligk ónger ’t bèd; Mechel zit in de 
manj; zeen verkleid es sjpoak: Graad haet ein gaffel bie zich. 

 Graaf en Paljas kómme op. 

Graaf ( in nachhumme en sjlaopmötsj op – riejerentaere. ) 
 Ik kruip in bed. Paljas .. heb je de ramen en deuren goed afgeloten? Ik 

ben bang als de pest voor die blauwe pest. Bang voor de dood en bang 
voor spoken. 

Paljas Gaot mer sjlaope, geer kónt gerös zeen. In dees groate manj zit genóg 
aete en drènke veur väöl daag. 

 Graaf vilt in sjlaop – sjnurk 

Graad ( maak ónger ’t bèd akelige geluide )  Graaf … Graaf … 

Graaf ( sjrik wakker )  …wat is dat? Wat hoor ik? 

Graad Hoeoeoeoei 

Graaf … dat geluid komt onder mijn bed vandaan! ( buig zich sjuu oet 
’t bèd óm te kieke, mer op det memènt höf Mechel den dèksel van de 
manj op en geuf  eine ieselikke sjrieëf. Det geit zoa ein paar kieër; 
geluid bèd-manj. Op ’t ènj krup de Graaf, kwekend van angs, gans 
ónger de dèkkes. 

Graad ( Krup ónger bèd oet en geit mit de gaffel achter ’t kopsjtök van ’t bèd 
sjtaon. ) 

 Gij zult door al uw gepes door de pes krepere. Dan zult gij in de hel 
gestote worde met gaffele, zo scherp als de gaffele van de Graasboere 
van Sustere. Kijk maar ze zweve al bove uw hoof … 
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 ( Graaf kik effekes sjuu ónger de dèkke oet en duuk den weer ónger de 
dèkke; bäök en jieëmert van angs. ) 

Graad En die gaffele zulle u steke … overal … in uw zóndig lijf …!  

  Geit tekieër mit de gaffel. Graaf sjprungk in paniek oet bèd en wilt in 
de manj kroepe, mer den geit den dèksel aope en sjteit ein sjpoak 
(Mechel) veur hem. Achtervolging; Graaf krup ónger bèd. 

Graad ( sjteit same mit Mechel baove op ’t bèd ) 
 Sakkerdos omnios, de baer is los!! 
 Graaf, dien daag zeen getèld. Dit is uw laatste kans. Maar de hemel 

zal uch biesjtaon als u Graad de Graasboer neet meer transeneert. 

Graaf ( van ónger ’t bèd ) Zal ik dan niet de pest krijgen? 

Graad Dat zweer ik .. per omnia secula seculorum. 

Graaf En zal ik dan niet hoeven branden in het eeuwige vuur? 

Graad Dat zweer ik … per omnia secula seculorum. 

Graaf Goed … goed … dan beloof ik plechtig dat ik Graad de Graasboer 

Graad én zijn vrouw! 

Graaf én zijn vrouw – genade zal schenken en dat ik nooit meer iets doen 
zal, dat onrechtvaardig is. 

Graad Zet het op papier. Belooft gij dat. 

Graaf Dat beloof ik. 

Graad Dan ontsla ik u van uw zware laste. Deo Gratias; en wiejer geine 
póppekas! 

Graaf Krup veurzichtig ónger ’t bèd oet; aan de angere kantj flótsj Graad der 
weer ónger; Mechel weer in de manj. 

 Paljas … ik heb verschrikkelijk gedroomd … verschrikkelijk … het 
was of het echt gebeurde…! 

Paljas  Jao … en geer zag, det geer get wólt opsjrieve! 

Graaf ( tót pebliek ) Heb ik dat gezegd? 

Pebliek Jao …!! 

Graaf Het volk heeft gesproken! Geef mij de veder en een stuk perkament. 
Want: een graaf een graaf! Een woord een woord! 

 ( Krig van Paljas vaer en perkament; ziene rögk deent veur lessenieër ) 
 Ik, Sebedeus Suestrajanus, Graaf van Susteren tot Dieteren, Heer van 

Taterbos tot Körbes, ik beloof zeer plechtig aan Graad de Graasboer 
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en aan alle Graasboeren en Graasboerinnen, dat ik hun nooit meer 
onrecht zal aandoen. Finito . Basta. 

 En nou wil ik een goed glas wijn. Paljas pak eens een goede fles uit 
die mand. 

Paljas Jao mer … jao mer    ( geit op de manj zitte ) 
 Ich… ich… ich… vénj … 

 Graaf löp nao de manj en düjt Paljas weg. Wilt den de manj aope 
make, mer die löp weg (manj haet geine baom). De graaf versjrik zich 
ieës ’t Lazerus, mer merk den det Mechel in de manj zit. 
Óntmaskering! Graad sjravelt noe ouch ónger ’t bèd oet. 

Graaf ( naodènkend ) Zo … dus jullie waren het. Graad en Mechel! 
Paljas. Wat moet ik nu doen? Ik weet het werkelijk niet meer. 

Paljas hilt zjwiegend, de Graaf ’t perkament ónger de naas. 

Graaf Een graaf een graaf! Een woord een woord! Hier, hier heb je het 
bewijs dat ik mij aan mijn woord hou! 

 ( Geuf Graad ’t documènt, mer kik in eine waeg nao Mechel ) 
 Maar , ik kom er wel bekaaid van af. Naar jouw specialiteiten kan ik 

nu wel fluiten!! 

Graad ( gans äöpelik ) Mer nei, Hieër Graaf, van die specialiteit van mien 
Mechel kènt geer bès èns preuve!!! 

 De angere zeen verpópzak. 

Mechel Jao mer, Graad, bös te noe ram gek gewore. Beginne w’r noe weer 
gans obbernuuts. 

Graad Mer nei, mer nei!! Dien specialiteit is toch BAKKE! Hieër Graaf, det 
Mechelke van mich det kènt BAKKE!! 

Mechel Oooooooooh, meins –te DIE specialiteit!!! 

Graad Ja, netuuuuuuuurlik!! Jao, Hieër Graaf, veural keukskes det is zien 
specialiteit!! 

Mechel Hieër Graaf, ich zal uch oet dankbaarheid ’n gans bezunjer keukske 
bakke! 

Paljas En dao weit ich den ‘ne ganse gooje naam veur. 
 ’n SÓKKERNIKSKE ( grinsj nao de Graaf ) 

Graaf Dat is in dit geval dan wel een zeeeeer toepasselijke naam. En om 
mijn goede wil te tonen stel ik voor dat Mechel één keer per jaar voor 
alle burgers van Susteren sókkernikskes bakt en dat die op mijn 
gezondheid worden opgegeten. 
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 Paljas, geef mij de veder en het perkament, zodat ik dit voor de 
historie vastleg. 

 Óngerwiel de Graaf begint te sjrieve 

Graad Laeve de Graaf van Zöstere! 

Mechel Laeve zien sókkernikskes! 

Paljas 6e couplet:  En dit woor den ’t lètste bedrief. 
   Woor ’t erns of hauw ’t neet väöl óm ’t lief? 
   Det mót geer zelf mer bekieke. 
   Geer liek get op Mechel, mer ouch op Graad. 
   En liek geer neet get op de rieke? 
   W’r sjpeelde dit sjpel mit väöl plezeer! 
   En dalik den doon w’r ’t weer. 

 Kènjer, verkleid es bekkerkes of Graasbuurkes, deile keukskes oet 
ónger ’t pebliek. 

 

Piet Zits 
Mei/ juni 1980 
 
 
 
 

 
 

Sjeng Sanders, Nico Herzig, Annie Schreuders-Derks, Karel Fiddelers 
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Zöstere,….. quo vadis???? 
Ad van Mierlo 

Zöstere geit kepot 
alles, mer den ouch alles ligk op z'n vot 

't centrum, de Mert, ’ t GVT,  de Willibrordussjtraot 
mit hèkwerke en plenk toegemaak 
alles  verloedert en vergeit 
nemes dae zich dao zörg euver maak 
‘t Sjtif  en de Sjatkamer mótte gaon sjloete 
gebrek aan geldj 
ós Keuninge en Heilige  
sjtaon dalik letterlik boete 
de ieëste opkuipers 
höbbe zich al gemeldj 
same mit de echte ratte 
zeen ze teveursjien gekómme 
pas tevreje  
es ze Zöstere alles höbbe aafgenómme 

 

 

 

 

 

 

 

ós Zösterse Raodsleje 
die blieve orakele 
d'n eine nog gelieërder es d'n angere 
blieve ze, wie 'n hoon zónger kop, 
mer kakele en kakele 
en zeen geweuën vergaete 
det ze door ós zeen gekaoze 
om veur Zöstere get te doon 
mieë es zich zellef get op te blaoze 
die wiesnaze    
allein mer get aan 't buffèt hange 
mer es get woor te doon 
höbbe ze waal in de ieëste rie gesjtange 
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Zöstere is op sjterve nao doad 
ós Keuninge  en  Heilige 
oajt maakde zie Zöstere groat 
mit traone in hun ouge zeen zie noe: 
Zöstere geit  kepot, 
alles mer den ouch alles ligk op zien vot 

in 2014 
is 't volgende Heiligdomsvaart-fieës 
gegarandeerd 
is Awd Zöstere den nog eine gatekieës 
langs toegetummerde panjer en maeters iezere hèkke 
dao zulle ós Keuninge en Heilige 
veur de zoaväölste kieër, weer mótte trèkke 

in 2014 
zeen ouch weer verkezinge veur de Gemeinderaod 
mesjien…...  
is  gans  Zöstere den waal tot ech get in sjtaot 
door same d'r veur te zörge det deze Raod  
neet mieë op hunne zetel blif plekke 
te lang, väöls te lang 
höbbe oetgeraekend zie,  
Zöstere laote verrekke.  
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De Heilige Kindsheid 
Annie Schreuders-Derks  

Er zijn maar weinig pausen uit de jongste 
geschiedenis heilig verklaard, in tegenstelling 
met de pausen die gedurende de eerste eeuwen 
op de heilige stoel zetelden. Zij gingen 
allemaal regelrecht naar de hemel.  
Guiseppe Sarto 1835 - 1914 kwam uit een zeer 
arme familie. Uiteindelijk kon hij naar het 
seminarie doordat hij een beurs kreeg door 
rijke weldoeners. Hij werd priester gewijd in 
1858. Sarto studeerde verder en klom als paus 
Pius X op tot de hoogste plaats van de Rooms 
katholieke kerk. Hij was paus van 1903 tot 
1914.  
Pius X is bekend geworden als de paus die het 
veelvuldig ter communie gaan bevorderde: 
‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Hij 
verlaagde de leeftijdsgrens waarop kinderen 
toegelaten werden tot de eerste heilige 
communie, wanneer ze tot ‘de jaren des 
onderscheids’ waren gekomen: 7 jaar. Hij stierf in 1914, enkele weken na het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Pius X is de laatste heilig verklaarde paus 
29 mei 1954. Omdat hij bekend stond als grote, zachtmoedige kindervriend en een 
liefdevolle persoonlijkheid, namen veel lagere en middelbare scholen hem tot 
patroonheilige. o.a. In Echt. De Pius X kerk in Echt is in 1959 in gebruik genomen. 
Op een bronzen plaquette boven de hoofdingang is de buste van Pius X in reliëf 
afgebeeld.Pius X is patroon van Esperantisten en van de heilige Kindsheid. Zijn 
feestdag is op 3 september 

De Fransman De Forbin-Janson had gehoord dat kinderen met name in China op 
niet al te veel liefde konden rekenen. Veel kindjes werden te vondeling gelegd of 
werden zelfs gedood. Als de katholieke kerk die kinderen vóór hun dood zou weten 
te dopen, zouden ze rechtstreeks in de hemel komen, was zijn idealistische 
redenering. En als ze in leven bleven, konden Europese missionarissen ze in een 
weeshuis opnemen, een katholieke opvoeding geven en hun later kinderrijke 
katholieke gezinnen laten stichten. Op den duur zouden er zo heel veel Chinese 
katholieken komen. De idealen van het Rijke Roomse leven ten top!  
De bisschop van Nancy richtte de genootschap in 1843 op, omdat hij uit brieven 
van missionarissen hoorde over de slecht behandelde kindjes in China. Eén van de 
invloedrijkste organisaties die de missie ondersteunde was de Heilige Kindsheid. 
Een van de fraters van Tilburg drong er bij bisschop Zwijsen op aan een 
Nederlandse afdeling te starten. In 1849 werd het genootschap van de heilige 
kindsheid in Nederland opgericht in de parochiekerk van ‘t Heike in Tilburg door 
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Mgr. J. Zwijsen. De afdeling kreeg de naam ‘Genootschap van de H. Kindsheid tot 
het doopen en vrijkoopen van de ongelovige kinderen in Sina en in andere 
afgodische landen’. 
Een afdeling van de H. Kindsheid in elke parochie was het grote streven. Iedereen 
die meedeed zou beloond worden met aflaten. Hoe meer je voor de kindsheid deed, 
hoe korter je na je dood in het vagevuur hoefde te branden. Dat was een 
aantrekkelijk vooruitzicht. De afdelingen van de heilige Kindsheid schoten dan ook 
als paddenstoelen uit de grond. De oprichting van zo’n afdeling ging meestal met 
de nodige feestelijkheden gepaard. Met processies voor de kinderen met complete 
verkleedpartijen. Patertjes, zustertjes, Chineesjes, Indiaantjes en andere 
heidenkindertjes werden uitgebeeld. Voor de meisjes een prachtige gelegenheid om 
te stralen als bruidje. 

De  taak van de heilige kindsheid was duidelijk omschreven. Uit het missieactie 
boekje 1922: ‘Door gebeden en aalmoezen, vooral der kinderen, de arme verlaten 
kindertjes in de heidensche landen trachten te redden voor hun tijdelijk en eeuwig 
leven. Een dagelijksch klein gebedje bestaande uit een Wees gegroet, met de 
aanroeping: ‘H. Maagd Maria, bid voor ons en voor de arme ongeloovige 
kindertjes’, en een bijdrage van 2½ cent per maand. Die kleine bijdrage van 
duizenden kinderen vormt jaarlijks een aanzienlijke som. Nemen wij bv. het jaar 
1920. In dat jaar bracht de H. Kindsheid in Nederland op: de kapitale som van 
670.000 francs en over geheel de wereld 8.000.000 francs. En dat alles 
saamgebracht door de halve stuivertjes, die de kinderen op hun snoeperijen 

uitsparen!  Dank zij de H. Kindsheid, werden 
in 1921 400.000 kinderen gedoopt (meest in 
stervensgevaar) en 450.000 kinderen in 
weeshuizen opgevoed. Voorwaar, uitkomsten, 
wel in staat om den ijver aan te wakkeren. 
Aan duizenden en duizenden kinderen was de 
eeuwige zaligheid bezorgd. En wie een ziel 
redt, redt ook de zijne’, aldus pater Zwijsen. 

Zolang ik me kan herinneren werd ook bij mij 
thuis de ‘De Kleine Apostel’ gelezen. 
De Annalen van de kindsheid werden gedrukt 
in de drukkerij van het Jongensweeshuis van 
de Fraters van Tilburg. De naam werd in 
1934, bij de 84e jaargang, gewijzigd in ‘De 
Kleine Apostel’. Het blad verscheen om de 
twee maanden. De oplage De Kleine Apostel 
steeg van 42.000 abonnees in 1934 naar 
155.000 in 1941. Vanaf dat nummer kreeg 
ieder huisgezin waarvan minstens één kind lid 
was van de H. Kindsheid het blad.  
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‘En wat zo’n prachtboek nu kost?? Je raadt 
het nooit. Maar één dubbeltje per jaar! Dus 
zooveel als twee reepen chocolade. De 
Kleine Apostel wil álle kinderen van 
Nederland tot apostelkens maken!’  
In juni 1946 verscheen het eerste nummer na 
de oorlog. De beste plaats om het missievuur 
te laten ontbranden was de school. Het blad 
werd via school uitgereikt.  
‘Eindelijk weer de Kleine Apostel. Het 
hakenkruis verdween; geroofde klokken 
keerden terug en bronzen stemmen zongen 
het lied van de vrede over een herrezen 
Nederland. Goddank, ook het klokje van ‘De 
Kleine Apostel’ mag thans weer zijn blijde 
klanken uitstrooien over steden en dorpen 
van ons lieve vaderland. En zoals in de 
Middeleeuwen, duizenden kinderen door het 
Kruistochtideaal bezield, moedig optrokken 
naar het Heilige Land, zo moeten ook wij, 
leden van de machtige Internationale: Het 
Genootschap der H. Kindsheid, ter kruisvaart 
gaan. God wil het! De Kleine Apostel laat die wekroep schallen over Hollands lage 
landen, over de Limburgse heuvels, de Brabantse Peel, over stad en dorp van ons 
herrezen Nederland.’ 
In 1966 veranderde de naam De Kleine Apostel in de beginletters KLAP. De kleine 
apostel stond nog als ondertitel, maar verdween daarna helemaal. De lezers wisten 
niet eens meer wat de letters betekenden. Begin jaren negentig werd KLAP heel 
eigentijds. Inplaats van informatie vóór kinderen, ontmoeting mét kinderen. Missie 
in nieuwe vorm: in de zin van contact met andere culturen en godsdiensten, wel 
vanuit de basis van de eigen traditie. 

Uit een kinderschrift: ‘Heidenen doen hun geestelijke behoeften in het bos’ 

Voor de missie werd de bonte kinderrozenkrans gebeden. Hierbij leerde men ook 
de werelddelen kennen. Bij het groene tientje bad men voor de arme 
heidenkindertjes in de oerwouden van Afrika. Bij het rode voor de kindjes in 
Amerika (Indiaantjes). Bij het gele voor Azië (Chineesjes). Bij het blauwe voor 
Australië (Oceanië). Bij het witte voor de blanke Mariakindjes in Europa. 
Om een eigen steentje bij te dragen aan het zware missiewerk werd er in mijn 
schooltijd ook nog zilverpapier gespaard. In die tijd was het nut daarvan voor mij 
een groot raadsel. Het gebruik bestond al in het begin van de 20e eeuw. Pas veel 
later heb ik gelezen dat het gerecycled werd. Vooral in chocolade en bonbonpapier 
zat stanniool (bladtin). Dat bracht, overigens weinig, geld op. Ook vertelde men dat 
daar medailles van geperst werden. 
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Zilverpapier sjpare 

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

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

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

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

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

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

Uit:  De hele santenkraam 
Limburgse (herfst)almanak  
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Den sjtóng 't maonje sjtöffig in de kas 
Oppe vinsterbank in ein kertónne doas 
Opèns woor op eine mörge alles weg  
"Nao Afrika" ich wórt dao oet neet loas. 

"Waat doon die negers toch mit det pepier?" 
Vroog ich de zuster, ich koos mich niks bedènke 
"Dao peesje paters zilvere centjes van, 
Dao koupe ze den aete veur en drènke." 

Daen oetlègk zag mich ouch neet zoa erg väöl 
Mer ein zuster lug neet, haet altied geliek 
"Went heidekiendjes zilvere centjes krege, 
Wórte die daovan den ouch katheliek?" 

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

Tót op eine daag 't sjpare 
wórt gesjtaak  
Van zilver kooste negers 
neet mieë laeve  
Ich zag 't neet, mer sjtil höb 
ich gedach:  
"Hawt geer ze den ouch mer 
sjóklaad gegaeve!"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kindsheidprocessie Susteren  
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Hawte van 
Ad van Mierlo 
 
HAWTE VAN ....  

aan de letters  
van 't alfabet en  
de kleuëre  
van de raegebaog  
höb ich neet genog  
óm  
in weurd  
te sjildere  
wieväöl  
ich van dich hawt  
 
 
 
 
SJILDERE IS SJPRAEKE IN VERF  

te laat  
höb ich dien sjilderie  
gelaeze wie ein book  
dien gans laeve höb ich zoa doorgenómme  
in verf die sjpadde van ‘t dook  
nog noajt höbse mich zoa wied mitgenómme  
in dien weurd van roaj en zjwarte sjtrepe  
mesj ien haw ‘t alles kènne verklaore  
es ich dich eder haw begrepe  
mesjien haw ich dich den neet verlaore  
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WIE NAÏEF KÈNSE ZEEN  

 
wie naïef kènse zeen  
om alles te gluive 
waat hae zaet  
wie naïef kènse zeen  
om te gluive  
det hae zoa mer geliek haet 
wie naïef kènse zeen  
om te gluive  
det eine moslim anges es dich baet  
 
wie naïef kènt hae zeen  
om ós te doon gluive  
det weer ós identiteit verleze  
wie naïef kènt hae zeen  
det weer allein mer  
doad en verderf  
höbbe te vreze  
wie naïef kènt hae zeen  
om ós te laote denke  
det t'r niks mïeëe is  
óm ech te keze  
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Kal van de jónges 
Loek Storken 

Eine van de “vriedig-wanjelieërs” vertèlt op fieëskes en verjaordige ummer detter 
friedessjmörges altied vriewilligerswerk duit. Hae geit den get wanjele mit get  “aw 
versjlete en aan lager wal geraakde tennissers” en get “versjlaafde”. En óm det neet 
te zieër te laote opvalle, höbbe ze det wanjelclupke mer “De “Hieëre” van ’t 
Hieëresjtäötje” geneump.  
Eine van die men is, net wie die anger “erm hels” trouwes, al langer es fieërtig jaor 
getrouwd. Mer dae wo ich ’t euver höb, dae haet teveure ouch nog zeve jaor 
gevriejd. En det woor einen “hellen” tied. Die jaore mósse döbbel tèlle, zaet d’r 
ummer. Det zeen “trope-jaore” gewaes ! Det kènse noe nao fieërtig jaor nog aan 
dem zeen ! Dus eigelik is d’r dus al dik fieftig jaor getrouwd. En ouch det kènse 
aan ‘m zeen ! 
Die men höbbe natuurlik al hieël get mitgemaak. Die zeen van alle watere gewesje, 
van alle merte thoes, van God verlaote en van God los, dus die maakse niks mieë 
wies. 
Die van ’t ziekenhoes trouwes waal, det leusse hiejónger.  
Dae van hiejbaove, dae moos èns geopereerd waere, en eine van die angere, ziene 
vrundj, ging mit ‘m mit nao ’t ziekenhoes. Die sjaele zich in laeftied nog gein jaor. 
“Meneer, U mag mee naar binnen”, zag de verpleegster. “Nae, nae, det hoof neet”, 
zag de begeleider-chauffeur. “Det is mienen opa !” 
“Nou menieër, den zeet geer d’r toch nog verreks good oet veur ugge laeftied”, zag 
’t maedje. Ich weit neet of ’t aan det kèndj zellef loog of aan zien design-brilke, 
mer geer zeet, in ’t ziekenhoes dao höbbe ze waal minsjekènnis en ouch kiek op de 
luuj! Waarsjienlik höbbe die  dao aeveväöl minsjekènnis es kènnis van ’t boewe 
van parkeergarages. Allein van bonusse en oprotpremies höbbe die den waal weer 
get mieë (Franse) kieës gegaete, det mósse ze naogaeve. 
Ein tiedje veur det de jónges in de vut en mit pensioen ginge, woord d’r natuurlik 
nog väöl euver ’t werk gekald en neet zozieër óm aan ’t werk te blieve nao ós 
viefensestigste, 
mer mieë euver wiese in plaats van op dien zevenensestigste op dien 
drieensestigste koos sjtoppe.  
Eine woor op ein vergadering gewaes euver wirktiedverkorting. Ieës haw d’r 
veurgesjtèld óm allein nog mer op woonsdig te wirke. Wie ze det veur hem 
goodgevónje hawwe (want dat maakde qua produksie van dem toch gein neut oet), 
haw d’r ziene vinger opgesjtaoke en veurzichtig gevraog : “Elke goonsdig ?” 
Ómdetse hem toch al lang kwiet wole, vónje ze óm de vieërtieën daag  ouch good, 
worop hae haw gevraog : “’sjMörges of ’sjmiddes ?” Toen hawwe ze hem den toch 
gevraog of d’r ’t wirke mesjien toch meug woor ! 
“Mer nae “, haw hae gezag. “Wie kómp g’r dao noe in Godsnaam bie. Es w’r aan ’t 
wanjele zeen, en ich zeen dao urges ein sjöp en ein sjörkar gans allein sjtaon, den 
jeuke mich de henj. Den zou ich mich zoa de sjöp kènne griepe en die weer netjes 
trök  in die sjörkar lègke. Nae, weer misse ’t werk ech!“ 
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Daezelfde dae det zag, zoog èns in zó’n Belsj röscafeeke zón tegelke aan de moer 
hange mit den toch waal waore teks : VAN WERKEN IS NOG NOOIT IEMAND 
DOOD GEGAAN. Wie hae det helop veurloos, koom drek zó’ne clevere Belsj op 
hem aaf en dae zaet : “AWEL MENIERKE, DA’S ZEKER EN VAST WEL 
ZJUUST HÈ, MAAR GE ZULT MAAR DEN IERSTE WEZEN, HÈ !” 
En dae Belsj dae det zag, det wo mich nondedjuu eine ganse. W’r hawwe ’t mit 
dem ouch euver ’t lètste songfestival in Azerbeidjan. „Awel” , zag dae, “nu die 
Ollanders dit jaar met dieën Indiaan alweer  niks gemaakt ebben, gaat ge ’t volgend 
jaar zeker en vast met ene cowboy proberen, hè!” Noe zègk geer mer èns detse op 
’t Belsj neet sjlum zeen. Dao zouwe die Hollandse songwriters en toppers, of wie 
det gevöchel allemaol hèt, noait op gekómme zeen !  
Op ‘t lèts van aafgeloupe jaor höbbe ze ós ein- of twieë maondj lang aan de kal 
gehawte euver Mauro en euver Ajax mit of zónger Cruyf, en det lètste tót vervaeles 
toe. W’r höbbe det ónger ’t wanjele èns effe behanjeld in ózze eige Raod van 
Commisarisse, mer weer wore d’r väöl sjneller oet es dao in Amsterdam : Mauro 
hawwe ze mótte laote blieve, en Cruyff hawwe ze zoa gaw meugelik mótte 
tröksjture nao Barcelona. En mit eine bón d’rbie van NO RETURN, NOW AND 
FOREVER. 

Eine van die men haet altied van die raar verhaole van bie hem in de femilie. W’r 
höbbe hem al èns gezag detter toch waal ein hieël raar femilie haet, mer waem haet 
det neet allewiele. Hae zelf sjient d’n ènnigste normale in de femilie te zeen, 
tenminste, det meint d’r zellef, wie d’r zaet. 
Eine naef van dem heuërde èns det zien vrouw mit ei paar vriendinnne nao zó’n 
healing van Jomanda wole gaon. Die koom toevallig in de sjtad. Neet detse krank 
wore of get hawwe wat ziektes betref, mer ze verwachde allemaol nog waal get te 
kriege veur daen tied. Allewiele mósse es vrouwmesj ja veurzörge ! 
Naodet dae jóng zich einen hieëlen tied tót ruzie toe mit die vrouwluuj gesjtraef 
haw, det det allemaol flawwe kul woor en zoa, dacht ‘r bie zien eige : “Ich gaon 
geweun èns eine kieër mit kieke wie det circus dao geit”. 
Nou, zoa gezag, zoa gedaon, hae mit zien fitske dao haer ! 
Wie det gedoons ein tiedje aan de gang woor, kump dich det Jomanda ziene kantj 
oet en zaet taenge ‘m : “Gij zult weer lopen !” Hae dach bie zien eige : “Die meint 
det ich laam bèn”. Mer ze leep al weer wiejer. Effe later kump ze weer : „Gij zult 
weer lopen !” 
Hae wool net weer gaon zègke, detter hieëlemaol niks aan zien bein haw, mer ze 
woor alweer eweg.  
Wie d’r nao de healing boetekoom, toen kreeg d’r pas in de gate waat ’t good kèndj 
bedoeld haw. Ze hawwe ‘m ziene fits geklawd ! 
‘n Tiedje trök sjtónge w’r friedessjmörges op de Sjtasiewaeg aan den euverwaeg te 
wachte, veurdet w’r ’t Hieëresjträötje in wanjelde. Bie de sjlaagboum, dae toe loog, 
sjtónge eine motorriejer, eine ruiter te paerd en eine plis same get te klasjenere. ’t 
Ging d’r, teminste in ’t begin, hieël gezellig aan toe. 
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Mer opèns bit det paerd dae motorriejer in ein oar. Jao, en toen kreeg dich dae 
motorriejer inèns ein perses. Jao, want dae haw den helm neet op, want anges haw 
det paerd hem neet in ein oar kènne biete. En dae plis woor inèns wakker gewore, 
en haw det toen inèns gezeen. 
Wiet g’r zeet : Mit ei paerd d’rbie is eine plis dus toch ein hieël sjtök sjlummer es 
zónger paerd !    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bie ein van de kènjer van eine van die wanjelieërs hawwe ze zich einen hóndj 
aangesjaf. Die woonde ei bietje aafgelaege en den is ’t allewiele baeter desse eine 
sjtevige hóndj höbs, esse zelf neet zoa bieterig bès en doe höbs gein sjtevige vrouw 
mit haor op de tenj die van aanpakke wèt. Want zègk noe zellef, weer men kriege 
ummer de knup mit es get aan d’r handj is.  
Det hundje woor noe nog ei klein leuk bieëske, mer ’t woor waal eine Rottweiler. 
“Tjuu”, zaet eine, “mer det wurdt waal zó’n groat bakbieës ! Es dae groat is, höbse 
zelf thoes niks mieë in te brènge ! Ich zoog de jóng al bie zien eige dènke : “Nou, 
det is noe neet anges!” 
“Nou”, zaet eine, “den kènse nog baeter thoes zó’n lestige vrouw höbbe wie ich”.  
Die angere zagte wieselik mer niks. Mit de jaore wurse vanzelf versjtenjig. En 
ouch det hulp neet ech. 
Toch meinde eine nog effe oet den hook te mótte kómme. “Jao”, zaet ‘r , 
“óngerwaeg losse w’r alles al wanjelentaere waal op. Mer thoes löpse weer drek 
euveral taenge aan !” 
Geer zeet, ofse noe nao Jomanda geis, of doe geis wanjele, mit of zónger hóndj of 
vrouw, of doe geis wirke, of doe geis nao ‘t ziekenhoes ………. ’t vilt neet 
allemaol mit in dit laeve, mer gelökkig ouch neet allemaol taenge ! 
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Eine kennel of eine sirk ? 
Loek Storken 

In dae kennel aan de Mert in Ech is ’t op ’t momènt det ich dit sjrief de lètsten tied 
ei bietje röstiger gewore. Ei paar maondj trök höbbe ze dao eine nuuje “Leithund” 
gekrege. 
En op ’t ieëste oug, mer det zaet neet altied alles, is det einen echte goodaardige en 
goodmeujige Labrador. Hae liek good van aard en hae is ouch mit gooje mood aan 
zien hóndjs karwei begós, en zoa mót det ouch. Tót nog toe haet d’r punte gescoord 
en haopelik kènt d’r det zoa hawte. 
Mer óm ’t op zien “hóndjs” te zègke, hae mót zich neet te zieër aan ziene voorbak 
laote kómme. Veural ouch ómdet de hundjes die al in de groate kennel zoote hem 
van harte welkom höbbe “ geblaf” . Hae mót neet vergaete : “Ouch de bèsten hóndj 
sjit waal èns op de verkieërde sjtoep ! En ouch de bèste hundj vraete waal èns oet 
de verkieërde voorbak !”  
Desse good van aard bès, is normaal gesjpraoke in dien veurdeil, mer wat is 
allewiele nog “normaal gesjpraoke” ? Es gooje “Leithund” mósse óndanks diene 
goojen aard aaf en toe de anger hunj van “ ’t sjpan” ouch èns flink achter in die 
peuët kènne biete, zoadetse allemaol “de kar” of de sjlei dezelfde kantj op trèkke. 
Haopelik geit d’r det ouch doon es det neuëdig is, en in ’t verleje woor det waal 
dèkker neuëdig (óm neet te zègke altied !) 
Want d’r ligke noe waal einen houp van die kefferkes braaf en röstig in de manj, en 
die kieke erg leef, mer ’t is mer de vraog of det blif doere. 
In ’t verleje is ’t lang zoa gewaes det die kefferkes neet de kar eine kantj op trochte, 
mer ze allemaol einen angere kantj op wole trèkke, mit ’t gevolg det de kar meistal 
sjtil sjtóng.  
D’r zeen t’r einen houp oet de kennel Ech, oet de kennel Zöstere, de kennel van 
“De Boesch”, en den nog get van kennel Roostere/Nuujsjtadt. Óm die allemaol mit 
die nate naze dezelfde kantj oet te kriege, det veel dèks neet mit. Terwiel ’t eigelik 
toch zoa mekkelik is, want d’r is mer eine kantj, namelik de gooje kantj. EN ESSE 
DEM NEET ZUUS, MÓSSE NEET AAN DIE KAR WILLE TRÈKKE ! 
D’r is noe nog eine oet de kennel Maasbrach d’rbiegekómme en mesjien is det 
waal good. 
Dae is haopelik nog gans neutraal in dees hóndjsgevechte en kan mesjien helpe  ze 
noe allemaol dezelfde kantj op te kriege, en veural ouch OET DIE MANJ. Want 
van det in die manj ligke tótdetse dich op ’t ènj van de maondj weer eine gooje 
voorbak salaris veurzètte, dao kump niks aan oet. Det moge weer pas nao ós 
viefensestigste, c.q. ós zevenensestigste, EN DET DOON DIE NOE AL. En den 
doon ze ós de kómmende jaore ouch nog ummer weer get minder in dae bak. 
Eine sjpreuk dae ze bie die raodsvergaderinge ouch èns zouwe mótte ophange, is : 
KENNIS SPREEKT, WIJSHEID LUISTERT. 
En blaffe, biete of zeivere hoof hieëlemaol neet ! 
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Een brief van pastoor-deken Tijssen 
Evert Zits 

Een van de meest geliefde pastoors die Susteren heeft gekend is ongetwijfeld Louis 
Tijssen geweest, die van 1911 tot 1919 pastoor van de Amelberga parochie was. 
Ook toen hij hierna tot pastoor-deken van Sittard was benoemd, bleef hij nog 
contact onderhouden met zijn oud-parochianen in Susteren. Dit blijkt uit een brief, 
gedateerd 8 maart 1920, die deken Tijssen schreef aan de familie Jan Albert 
Custers – Agnes Hofmans, naar aanleiding van het overlijden van hun dochter en 
zuster Maria. De familie Custers-Hofmans woonde aan het plein bij de 
Amelbergakerk. 
Dit afschrift van vermelde brief ontvingen wij van Albert Lempens, Rijdstraat 114, 
kleinzoon van het echtpaar Custers-Hofmans 
 
J.M.J.1 
Sittard, 8 maart ‘20 

Hooggeachte familie Custers ! 

Bij het overlijden van Uwe innig geliefde 
dochter en zuster betuig ik U en Uwe 
treurende familieleden, vooral Uwe 
kinderen mijn hartelijke deelneming. Ik 
begrijp dat dit verlies U zwaar zal vallen. 
Doch welk een troost is het niet voor U, 
dat Maria zaliger in haar leven zoo lang 
geleden heeft en dat lijden steeds met waar 
geduld verdragen heeft. Zoekt daarom Uw 
troost in het gebed: de goede God zal U 
sterken en Kracht geven om met 
gelatenheid en volle berusting in Gods H. 
Wil deze beproeving aan te nemen en te 
verdragen. 
In mijne gebeden en vooral aan ’t altaar in 
het H. Misoffer wil ik Hare Ziel gedenken. 

Met gevoelens van oprechte deelneming in 
U aller droefheid, verblijf ik 

 Uw Oud-pastoor  
L. Tijssen 

   Past. deken  

                                                      
1 Jezus Maria Jozef 
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Afname nachtegalenbestand in IJzerenbos en 't Hout in 2012  
Jan Smeets 

De bosgebieden IJzerenbos en 't Hout in Susteren behoren al decennialang tot de 
kerngebieden voor Nachtegalen in Limburg. Vanaf de start van de 
broedvogeltellingen voor Vogelonderzoek Nederland in 1996, worden in beide 
bosgebieden jaarlijks de aantallen territoria in kaart gebracht. De aantallen 
territoria variëren tussen 5 en 16. In 2011 had het IJzerenbos en 't Hout samen 16 
territoria hetgeen zeer waarschijnlijk het hoogst plaatselijke aantal in Limburg was.  

Maar…….voor hoe lang?  
Door de aanleg van een aardgasleiding in het IJzerenbos en het massaal rooien van 
jonge bomen en struiken én het toelaten van een twintigtal grote grazers 
(Galloway's) langs de beekoevers van de meanderende Vloedgraaf is een deel van 
de nachtegalenbiotopen voor lange tijd verloren gegaan.  

 Verrassend was de afname van het nachtegalenbestand in 2012 naar 10 territoria 
dan ook eigenlijk niet. Het was eerder voorspelbaar.  

Voor beheersinstanties van beide bosgebieden de belangrijke taak om de 
Nachtegaal die in 2004 als kwetsbare soort op de Nederlandse Rode Lijst is 
geplaatst voor beide bosgebieden te behouden. Dit kan gerealiseerd worden door 
bestaande broedhabitats in stand te houden en bij nieuwe bosaanplant (IJzerenbos) 
broedbiotoop voor de Nachtegalen te creëren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Nachtegaal Luscinia megarhynchos 
 
Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114EG Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl 

mailto:jan-smeets@ziggo.nl
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Pastoor Hillen (1885-1893)(deel 2) 
Wil Schulpen  

Restauratie crypte: 1886/1887 
Er zijn aanwijzingen dat de restauratie van de 
crypte vrij spoedig vormen aannam. Op 9 oktober 
1886 wordt een begroting voor deze werkzaam-
heden gedateerd door pater Roozen2. De totale 
som zou geweest zijn vijfduizend vierhonderd en 
achttien gulden. We hebben verder nauwelijks 
enige documentatie over deze restauratie. 
Fisenne3 laat in 1892 in een publicatie weten dat 
deze  in 1887  gerestaureerd is. 

Daarentegen is ons ook niet onbekend de steen die ingemetseld is links naast de 
toegang naar de crypte vanuit het zuidelijke zijkoor. Op deze steen staat 
gerestaureerd in 1890 feest van St. Joris. Ook Bemelmans vermeldt dit als een van 
de weinige wapenfeiten uit de beginjaren van pastoor Hillen. Zijn echte dagboek 
begint pas in 1891. 
Waarom heeft men drie jaar gewacht met de officiële inwijding van de crypte? 
Toch nemen we aan dat de feiten kloppen zoals we ze hier noemen. De crypte is 
dus voor een bedrag van ruim vijfduizend hersteld in oude glorie door von Fisenne 
en we nemen aan dat het kerkbestuur deze restauratie helemaal zelf heeft 
opgehoest. 
Waarom men niet wachtte op subsidies? Wellicht was er de euforische stemming. 
Pastoor Hillen mogelijk overtuigd door de Rijk en von Fisenne was overtuigd van 
de noodzaak om de crypte te restaureren en wederom bij de kerkruimte te 
betrekken: de crypte werd toen nog gebruikt als bergplaats voor het kerkhof, de 
toegangen naar de kerkruimte waren dicht gemetseld  en er was een deur naar het 
kerkhof bij het huidige St. Joris-altaar. In verband met de tradities van 
reliekenvereringen was de toegang voor pelgrims van de crypte ‘hoogst 
noodzakelijk’. 

Glas-in-lood en beelden komen uit Roermond, 1887-89 
In de navolgende jaren liet Hillen nog steeds in zijn oude woonplaats veel werken 
uitvoeren.  
In verband met de heiligdomsvaart die Hillen aan het voorbereiden was, wilde hij 
de kerk toch zo mooi mogelijk sieren. Als belangrijkste waren er wel de glas-in-
lood vensters, welke besteld waren bij de glazeniers F. Nicolaas en Zonen te 
Roermond. Dat er negen venstertjes voor de crypte voor honderd gulden besteld 
waren, was wel een gevolg van de restauratie ervan. Dat ook al grote vensters voor 
de absis, achter het hoofdaltaar besteld werden, was wellicht riskant gezien de nog 
komende herstellingswerken. Van de drie ramen die bijna honderdtwintig gulden 

                                                      
2 N. Roozen, Susteren, 340 
3 L. von Fisenne, 1892 Zeitschrift für Christliche kunst nr 8, 259-260 
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per stuk kostten, kreeg Hillen er één gratis. Aan dit laatste kan ook een andere 
reden ten grondslag gelegen hebben. Het zal menigeen wel opgevallen zijn dat één 
van de drie vensters niet aansluit bij de Susterense reliekenverering tijdens de 
heiligdomsvaart. Rechts zijn Albericus en Gregorius afgebeeld, in het midden 
Christus en Amelberga en links met Cecilia en  … Benedicta zou men verwachten , 
maar het is Relindis. Foutje, wordt algemeen gesteld. Maar wie heeft dat foutje dan 
gemaakt. De glazenier zal nauwelijks iets te verwijten vallen: hij krijgt een 
opdracht en voert die uit. Wat wil daar mis gaan! Het is echter geen foutje, maar 
een keuze. In het midden van de negentiende was men in Susteren nog overtuigd 
dat Amelberga en Cecilia dochters van Sanderbout waren, ene Benedicta kwam in 
hun beleving niet voor4. Maar waarom dan wel Relindis? Toch foutje?  

Verder besteedde hij voor ruim achthonderd gulden aan werk uit aan met name het 
atelier van Jozef Thissen. De ongeveer zeven eeuwen oude Calvariegroep werd 
voor tweehonderd gulden gerestaureerd. Een tombe voor het altaar honderd gulden 
en drie beelden van Maria, H. Hart en St. Jozef  zullen ruim vijfhonderd gekost 
hebben.(schatting) 
In de eerste tweeëneenhalf jaar had onze pastoor ongeveer negenduizend gulden 
uitgegeven. Vergelijk dit met de kosten van de latere restauratie; dat geeft een 
beeld van het wel enorme bedrag dat hij uitgegeven heeft. 

                                                      
4 Dit wil natuurlijk niet zeggen dat zeker al in de zeventiende eeuw deze opvatting in het stift 
postgevat heeft. De overlevering buiten de abdij ging zijn eigen weg. 
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21 maart 1888: 25 jarig priesterfeest van pastoor Hillen 

Hubertus Wilhelmus Hillen werd op 28 oktober 1837 te Blerick geboren en in 1863 
door bisschop Paredis tot priester gewijd. Toen hij dus drie jaar in Susteren was, 
kon hij het zilveren priesterfeest vieren. Van de oud-leerlingen van het 
bisschoppelijk college te Roermond kreeg hij bij die gelegenheid een reliekschrijn 
als jubileumgeschenk. Op de voorzijde vinden we S. Gregorius ep. Ultraj wat we 
mogen vertalen met H. Gregorius, bisschop van Utrecht. 
Dit maakt op een bijzondere manier duidelijk dat Hillen in de lijn van de Rijk de 
reliekenverering in Susteren benadert. 

De Rome-reis van pastoor Hillen april 1888 
Hillen had inmiddels goedkeuring van de bisschop van Roermond verkregen om 
een heiligdomsvaart nieuwe stijl te houden, in praktijk het tentoonstellen van de 
relieken in de kerk. In verband hiermee ging hij ook naar Rome. Dit uiteraard om  
een aflaat te krijgen voor de kerk. In het parochiearchief vonden we ook een aflaat 
die hij voor zichzelf, zijn familie en een twaalftal Susterenaren had aangevraagd en 
verkregen. 

Heilige Vader, Hubertus Gulielmus Hillen,  in Rome aanwezig en zal over 
korte tijd vertrekken, smeekt Uwe Heiligheid nederig om waardig en 
vriendelijk in te stemmen dat hij en al zijn bloedverwanten tot in de derde 
graad met hun aangetrouwden en ook twaalf hieronder genoemde personen 
een volle aflaat verkrijgt in het uur van de dood, mits met vol berouw en 
geloof  en de heilige communie als het niet anders mogelijk is met de mond de 
naam Jezus uitspreken of tenminste Hem devoot met het hart aanroepen. 

Theodoor van den Bergh 
Carolus Jetten 
Joannes Busch 
Joannes Bohnen 
Franciscus  Meuffels 
Franciscus Beckers 

Hubertus Geenen 
Petronella van den Bergh 
Gertrudis Bohnen 
Anna Meuffels 
Maria Meuffels 
Catharina Meuffels

Kardinaal Ledochonnhi verleende deze  te Rome 26 april 1888 namens de 
Heer. (handtekening) 

Het zijn zeven mannen: vier kerkmeesters, de burgemeester,  het schoolhoofd en 
een onderwijzer. Drie dames kunnen echtgenote van een der heren zijn geweest en 
de andere twee dames zullen wel bijzonder bijgedragen hebben. 
Men kan zich afvragen of de reis niet overbodig was, namelijk het besluit om 
Susterens kerk van een aflaat te voorzien was al één week  vóórdat Hillen naar 
Rome ging, genomen. 
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De heiligdomsvaart 1888 
In de periode 8 juli tot en met 22 juli, de traditionele 
periode waarbinnen de oorspronkelijke 
heiligdomsvaart valt, werd in Susteren gelijktijdig 
met Aken, Maastricht en Mönchengladbach deze 
reliekenviering gehouden. Het werd groots gevierd 
en het dorp was geheel versierd. Vele pelgrims, met 
name in processies uit de streek vereerden de 
overblijfselen van Susterens heiligen. In een andere 
context zullen we op dit feest terugkomen. 

Aanvraag om lening aan te aan, 1889. 
Kennelijk zag Hillen de bodem van de schatkist en 
vond hij dat hij enig contant geld kon gebruiken en 
liever dus geen leningen aanging. Het verzoek van 
Hillen betreft verpanden, niet verkopen. Landerijen 
zijn kennelijk uitgesloten. Onze pastoor heeft er 
geen moeite mee om de paus ‘voor te liegen’ om 

zijn doel te bereiken. De brief luidt als volgt: 

De pastoor van Susteren, bisdom Roermond, gelegen aan de voeten van Zijne 
Heiligheid beschrijft het volgende: 
De fabriek zal voor de restauratie van onze oude parochiekerk, vroeger 
abdijkerk begiftigd met voorrechten van een basiliek,  subsidies van onze 
Nederlandse regering vijftienduizend gulden, van de provincie tienduizend en 
de gemeente vijfduizend gulden ontvangen. 
En de fabriek van de kerk hangt voor zijn deel in de restauratie vijf duizend 
gulden boven het hoofd.  De fabriek  kan evenwel de kosten van deze 
restauratie, die absoluut nodig is, niet uit de gewone middelen opbrengen en 
zonder de toestemming van uw Heiligheid kunnen goederen van de kerk  niet 
verpand worden, de nederige redenaar verzoekt om goederen met ongeveer een 
waarde van zesduizend gulden, die niet belast zijn met een hypotheek ten 
gevolge van stichtingen5, te kunnen verpanden. 

De goedkeuring hiervoor te Rome is 26 januari 1890 en akkoord van Roermond 
3 februari 1890. 
Of deze goedkeuring gevolgen heeft gehad, is onbekend. Het blijft een raadsel wat 
de pastoor nu wilde. Wilde hij het verpanden, dan moest het toch op langere 
termijn uit de gewone middelen opgebracht worden.  Of  vroeg hij gewoon om een 
lening te mogen aangaan, waarvoor dan onderpand gezet moest worden. Wij 
denken dit laatste. Het geeft ook een goede aanwijzing naar het bedrag waarbinnen 
de pastoor denkt de restauratie en nieuwe aanschaf te kunnen betalen: vijfduizend 
gulden.        Wordt vervolgd 
                                                      
5 Men moet dit zien dat bijvoorbeeld landerijen, die ontvangen zijn om er missen voor te lezen, niet 
verkocht mogen worden. 
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De ontwikkeling van het historisch verhaal van Susteren 
Wil Schulpen  

De geschiedenis, welke zich in de vroege middeleeuwen heeft afgespeeld is een 
vast gegeven. Maar het historisch verhaal, dat suggereert de werkelijke 
gebeurtenissen weer te geven, is dat in het afgelopen millennium niet gebleken. 
Toen ik alles eens op een rijtje had gezet, bleek een bekend fenomeen te hebben 
toegeslagen. Bij het doorgeven van een verhaal  veranderden de details en het 
uiteindelijke verhaal had nog slechts oppervlakkigheden gemeen met hetgeen er 
oorspronkelijk werd verhaald.  Zo ook ervaar ik het verhaal anno 2000 wanneer ik 
het vergelijk met dat van rond het jaar 1000; wellicht kun je met mij concluderen 
dat de verhalen nauwelijks nog op elkaar lijken. 

De geschiedenis van de Susterense vrouwenabdij omvat anno 2012 ruim dertien 
eeuwen en verhaalt daarbij over een van de oudste instellingen van ons land. In 
onze tijd is er een extra bron van gegevens vrijgekomen, waar de schrijvers in het 
verleden niet over konden beschikken, namelijk de oudheidkundige gegevens, 
welke voor ons toegankelijk zijn na de opgravingen door oud provinciaal 
archeoloog Henk Stoepker in de beginjaren negentig van de vorige eeuw. Nu 
twintig jaar later heeft hij bij mijn weten zijn eindrapportage nog niet beschikbaar 
gesteld. Ongetwijfeld speelt hierbij een rol  dat hij de resultaten van de 
opgravingen niet in overeenstemming kan brengen met ‘het historisch verhaal’. Ik 
herinner me nog dat hij bij een rondleiding indertijd, waarbij Evert Zits en ik 
aanwezig waren, dat hij op vragen van Evert antwoordde dat noch van de 
Noormannen, noch van het gebouw van Zwentibold iets was teruggevonden. Iets 
zeggen is het één, iets aan het papier toevertrouwen is nog wel iets anders! Deze 
archeologische gegevens worden uiteraard niet meegenomen in dit verhaal. 

De periode van stichting tot 2012 kan men in vijf periodes verdelen. De oudste 
periode, de vroege middeleeuwen van 500-1000. De periodes erna hoge of volle 
middeleeuwen (1000-1250), late middeleeuwen (1250-1500), vroegmoderne tijd 
(1500-1800) en de moderne tijd (1800-2000). Nagegaan wordt welke de 
overlevering is of het nu schriftelijke bronnen zijn, de kerkelijke traditie of 
kunsthistorische overwegingen, ze zijn voor ons waardevol. 
DE VROEGE MIDDELEEUWEN 
Uit deze periode zijn ons geen eigentijdse gegevens bekend. In latere tijd krijgen 
we via het Gouden Boek van Echternach, het Gouden Boek van Prüm en een 
historisch verhaal uit Orval/ Luik (allen twaalfde/ dertiende eeuw) de beschikking 
over gegevens die wel in deze periode gebeurd zouden zijn. Ondanks dat ze 
handelen over deze periode, horen ze toch thuis in de volgende periode! 
Soms is de geloofwaardigheid moeilijk te bepalen. Zo ook Echternach. De 
benedictijner monniken bewonen pas sinds ongeveer 1000 de abdij te Echternach. 
Vóór hen bewoonden kanunniken met als leken-abt de graaf van Luxemburg de 
abdij. En daarvoor? Willibrord en zijn monniken?? Dat schrijft men wel vijf-
honderd jaar ná de feiten te Echternach; dat is wel rijkelijk laat!  



43 
 

 

VOLLE OF HOGE MIDDELEEUWEN. 
Belangrijkste wapenfeiten uit  deze periode zijn de patroonheilige van de kerk (ca. 
1050 Amelberga, Albericus, Gregorius – kerkelijke traditie), reliekschrijn 
Amelberga (ca. 1100 – kunsthistorische interpretatie), de inventaris 1174, de 
schenkingsminiatuur en oudste kloosterzegel ca. 1170 (kunsthistorische inter-
pretaties) en het geschiedkundig stukje van Gilles van Orval (1247-1251).  Deze  
gegevens apart en zeker tezamen vertellen ons het verhaal uit de hoge middel-
eeuwen: Een vrouwenklooster, waarvan Amelberga eerste abdis (en dus stichtster) 
is. In dat klooster liggen ook de heilige belijders Albericus en bisschop Gregorius 
begraven, die er vaak op bezoek waren6. Dit is de kern van het verhaal. Toevoegen 
hieraan kunnen we Sanderbout, die stichter wordt genoemd en in latere 
legendarische overlevering de vader van Amelberga, én Vastrada, de moeder van 
bisschop Gregorius. 
DE LATE MIDDELEEUWEN 
In het midden van de veertiende eeuw komen we een zegel tegen van een Christus 
aan het kruis. Het gereconstrueerde randschrift zou vertaald zijn ‘het zegel van de 
kerk van Susteren’. Is dit een kloosterzegel? Of is het een zegel van het 
Papenmunster, die als parochiekerk gebruikt werd?  Ik denk het laatste. Aan dit 
Papenmunster was eertijds tevens een priesterambt met parochiële taken 
verbonden. Het bijbehorende altaar in het Papenmunster was toegewijd aan 
Willibrord. Wanneer we bedenken dat de jonggezellenschutterij Petrus en Paulus 
als patronen had, dan ontdekken we in deze gegevens: Het mannenklooster van 
Willibrord onder het patronaat van Salvator, Petrus en Paulus; op het Papenmunster 
is het document van Echternach uit 714 van toepassing. In die tijd (ca. 1350) waren 
de parochiediensten niet meer in het Papenmunster, maar waren verbonden aan het 
St. Jorisaltaar in de munsterkerk. Waarschijnlijk al met de aanleg van omringende 
gracht en wal heeft men besloten de parochieactiviteiten binnen ‘de stad’ te 
verplaatsen. Het Papenmunster zal toen geen lang leven meer beschoren zijn 
geweest, ofwel men heeft de gebouwen kunnen omvormen tot een of meerdere 
woningen voor burgers, ofwel sloop. Weer driekwart eeuw later, in het begin van 
de vijftiende eeuw, besloot men in het vrouwenklooster om naast het oude 
kloosterzegel een tweede zegel “ad causas” (ten zaken) te voeren en hiervoor 
gebruikte men een Christus gezeten op een regenboog. Dit zegel is het eerste 
duidelijk teken (voor mij) dat men na ruim anderhalve eeuw vrouwenmunster, 
papenmunster en parochie onder één dak, de verhalen begonnen te mengen. Het 
zou een lang proces worden, want het zou nog ruim een eeuw duren tot het midden 
van de zestiende eeuw aleer men de munsterkerk naar Salvator ging noemen. Maar 
de kerkelijke traditie bleef gehandhaafd, de patroonheiligen bleven Amelberga, 
Albericus en Gregorius. 

                                                      
6 We maken geen gebruik van de documenten van Prüm, omdat niet bekend is of men in de abdij hier 
al vóór 1800 kennis van hadden genomen. Er is mij geen enkel geval bekend waaruit blijkt dat men 
bij de geschiedschrijving van de abdij al rekening hield met de inhoud van deze documenten. 
Achteraf (21e eeuw) kunnen we constateren dat deze documentatie deze visie onderschrijft. 
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VROEGMODERNE TIJD 
Uit de periode begin zeventiende tot begin achttiende eeuw kennen we van een 
redelijk aantal schrijvers hun mening over de geschiedenis van de abdij Susteren: 
Petrus Streithagen7, Werner Teschenmacher8, Bartholomeus Fisen9, Jacob 
Kritzraedt10, Jean Mabillon11, Arnold Herzworm12, J.B. Stilting13 (bollandist) en 
Knippenberg (pastoor Helden). 
Van deze historici zijn er zeker drie in de abdij geweest,  nl. Streithagen, Kritzraedt 
en Herzworm. De eerste schrijft zelfs dat hij de bronnen ter plaatse heeft 
geraadpleegd. Hij laat ook blijken bronnen belangrijker dan literatuur te vinden.  
Fisen maakte al onderscheid tussen een oud verhaal en een wat ik dan maar 
gemakshalve nieuw verhaal noem. 
Het oude14 verhaal: In Susteren wordt door Amelberga een vrouwenklooster 
gesticht en ze is er eerste abdis. Zij was een zuster van Gertrudis van Nijvel en van 
Aldegundis van Maubeuge. De plaats ontleent zijn naam aan deze drie ‘gezusters’. 
Een ongeveer gelijk verhaal is dat Willibrord het vrouwenklooster sticht en 
Amelberga er abdis is. De drie gezusters doen schenkingen aan de stichting. Ook 
vonden we dat Zwentibold in de abdij begraven was samen met Cecilia. 
Het nieuwe verhaal: Hierbij wordt Amelberga uit de periode 7/8ste eeuw verplaatst 
naar de 9/10e eeuw en daarbij zijn  wat aanpassingen nodig, zoals Gertrudis en 
Aldegundis verdwijnen uit het verhaal en Amelberga wordt de zus van Cecilia, ook 
wel met Benedicta. Ondanks dat er schrijvers zijn die goed op de hoogte blijken 
van de inhoud van de documenten van 714 en 717 rept nog niemand over een 
mannenklooster. Willibrord blijft een vrouwenklooster stichten. 
Arnold Herzworm gaf Susteren twee Amelberga’s: Amelberga van Temse was 
meesteres ten tijde van Willibrord en Amelberga van Susteren eerste abdis tijdens 
Zwentibold. 

                                                      
7 Petrus Streithagen was kanunnik te Heinsberg en werkzaam bij de keurvorst. Hij schreef in 1629 
(vertaald) ‘Verzamelwerk van allerlei zaken over de Gulikse steden’. Hij wordt door Kritzraedt 
geciteerd. 
8 Werner Teschenmacher was in 1638 predikant te Sittard. Guus Janssen meent dat hij Kritzraedt 
goed gekend moet hebben. In elk geval heeft Kritzraedt alle vertrouwen in hem: hij citeert hem wel 
honderdzestig maal in zijn Annalen 
9 Fisen beschreef de heiligen in het bisdom Luik en werd door Jacob Kritzraedt geïnformeerd 
10 Jacobus Kritzraedt, Annales Gangeltenses, bewerkt door A.M.P.P. (Guus) Janssen, 2005, geboren 
te Gangelt en onder meer jezuïet te Sittard, informeerde Fisen. 
11 Mabillon is nu nog een bekend historicus: In Parijs is een metrostation naar hem genoemd en een 
tijdschrift draagt zijn naam. 
12 Kruisheer te Maaseik en Venlo, schreef een boekje over Susterens abdij. Dat is verder niet meer 
bekend , maar hij wordt geciteerd door de bollandist bij 10 juli. 
13 Deze naam staat in mijnaantekeningen, maar Joannes Stilting werd pas in 1737 bollandist. Het 
verhaal waarheen verwezen wil zijn staat onder 10 juli in de Acta Sanctorum en dateert 1721-1723. 
Er is onzekerheid over de naam van de  schrijver. 
14 “Om aan de oude geschiedenis toch iets te geven, kan ze (Amelberga) de eerste bestuurster 
geweest zijn van Susteren, wanneer na de verwoesting door de Noormannen uit de ruïnes het klooster 
weer opgebouwd was: sommigen willen dat koning Zwentibold van Lotharingen  het gesticht heeft: 
zij moeten zeggen hernieuwd heeft.” 
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DE MODERNE TIJD 
De geschiedvorsing in deze periode wordt beïnvloed door het wegvallen van de 
kloostertraditie met het verdwijnen van het stift. Een andere verandering was dat 
Susteren van het Duitse hertogdom Gulik overgedaan werd aan het koninkrijk der 
Nederlanden.  
Ondanks dat met name in de twintigste eeuw vele verschillende verhalen ontstaan 
(bijvoorbeeld drie verschillende stichters en drie verschillende restaurators) hebben 
ze toch een zelfde concept: Rond 700 wordt een mannenklooster gesticht, waarvan 
Willibrord abt wordt. Diens opvolgers op de zetel van Utrecht, Gregorius en 
Albericus, worden ook in de abdijkerk van Susteren begraven. In 882 wordt de 
abdij door de Noormannen verwoest. Daarna wordt de abdij als vrouwenklooster 
opgebouwd en wordt Amelberga de eerste abdis. Haar opvolgsters zijn Benedicta 
en Cecilia, dochters van koning Zwentibold, die ook in het klooster begraven werd. 
Grote uitzondering vormt Jos Coenen, die de verwoesting door de Noormannen als 
verzinsel beschouwd. 
 
SLOTBESCHOUWING 
Dat er in de afgelopen duizend jaar een ontwikkeling van het historisch verhaal van 
de abdij heeft plaatsgevonden, valt niet te ontkennen. In een tabel zullen we de vijf 
hoofdspelers beschrijven aan het begin en aan het eind van ons betoog: 
Persoon Rond 1000 Rond 2000 
Amelberga Eerste abdis van de 

stichting 
Abdis na de herbouw 900 

Albericus Bezoekt vrouwenklooster 
Feestdag 14 november 
Geen bisschop 

Bezoekt mannenklooster 
Feestdag 4 maart(?) 
Wel bisschop 

Gregorius Bezoekt vrouwenklooster 
Feestdag 22 september 
Wel Bisschop 

Bezoekt mannenklooster 
Feestdag 25 augustus 
Geen bisschop. 

Sanderbout/ Zwentibold Stichter abdij Susteren 
Herdacht als martelaar 

Soms restaurator,  
koning met twijfelachtige 
reputatie 

Willibrordus ---- Abt  bij stichting 714 
 
De namen van de personen zijn hetzelfde gebleven, alleen de ‘karakters’ zijn 
volledig veranderd. Toch kan maar een van beide historische verhalen het 
Susterense zijn: Welke? Het verhaal anno 1000 of dat van anno 2000? 
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Kroniek van Zöstere     

 

7 juni Openbare basisschool de Springdonk 
bezocht de Floriade te Venlo. 

21 juni Opening speelvoorziening aan het 
Gulickspark. 

29 juli Schutterij St. Nicolaas geeft een kalender 
uit. Bij iedere maand staat een veldkruis 
afgebeeld: vier op weg naar en in 
Baakhoven, vier in Dieteren en vier in 
Susteren. 

30 juni Uitvaartdienst voor Herman Bohnen. Hij 
stierf op zesennegentigjarige leeftijd in 
zorgcentrum Vastrada.  Hij was een groot 
verenigingsman. Na de oorlog was hij 
medeoprichter van de nieuwe carnavalsvereniging: De Graasbörger. Hij 
was de eerste voorzitter van het heiligdomsvaartcomité. Ook was hij 

dertig jaar lang voorzitter van harmonie Cecilia 

4 juli De gemeenteraad legt voor de periode van een 
jaar een bouwverbod op in het centrum van Susteren. 

18 juli Men is hard bezig met het afbreken van de 
sporthal aan de Reinoud van Gelderstraat. 

19 juli Wederom wordt de jaarlijkse braderie  door de 
ondernemersvereniging georganiseerd. 

11 aug. Kroedwésj. Na de eucharistieviering werd onder 
leiding van onze nieuwe voorzitter Jos de fietstocht 
gemaakt en uiteindelijk bleek het doel de schuttenwei aan 
de Baakhoverweg 

19 aug. Tijdens de Pontificale Hoogmis in de 
parochiekerk van Mariaveld-Susteren wordt op de tiende 
sterfdag van Pater Laurens Bohnen gestart met de 
verering en inzet tot zaligverklaring.  

8 sept. Openbare monumentendag. Onze vereniging is 
wederom vertegenwoordigd in de organisatie van deze 
activiteit 

    
Pater Bohnen na zijn priesterwijding 

KRONIEK VAN ZÖSTERE     
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Awwer Foto’s 
 
HET NEDERLANDS LEGER  

 
 
 
 
    Boven: zwaar geschut op de Markt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 Links: soldaten op de fiets.  
             De locatie wordt niet herkend. 
 

AWWER FOTO’S 

Rectificatie: Bij het onderschrift van 
de groepsfoto in de vorige 
Heemklank is de naam Har 
Pluijmakers onjuist en dient Leo 
Vonk te zijn. 
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Links op de foto een benzinepomp van Shell. 
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Weurdje van de redaksie  

 

Es jónge sjnaak of jóngk maedje gaon de jaore dèks väöl te langksaam. En este 
auwer bös en al ein hieël sjtök van de levensrit achter dich höbs,  den liek ‘t of d'n 
tied bietje bie bietje langksamer geit. 

Det realisere weer ós ‘t bèste op ‘t èndj van ein jaor. 

Plotseling gaon weer ós bezinne, sjtilsjtaon bie zake die in ‘t afgelaope jaor indrök 
op ós höbbe gemaak of die ós op ein of anger meneer geraak höbbe. 

Jederein duit det op zien meneer, wienieë hae dao aan toe is of ter jus ‘t gesjikte 
momènt veur haet gevónje.  In  det besef is 2012 ómgevlaoge es ‘t ware.  

Truukkieke beteikent veuroetkieke.  
Vanoet die gedachte wille weer es redaksie in elk geval ouch in ‘t nuuje jaor 
doorgaon om te probere veur jederein get te beteikene. Zoadet jederein dae d’n 
Heemklank leus zich bie ós thoesveult. 

Veur noe väöl laesplezeer, fijn Kersdaag en en eine gooje roetjs! 

Tót volgend jaor, es God beleef! 

De redaksie 
dje van de redaksie 

  

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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(F)EE(S)TDAGEN 

 
Veel eten met de feestdagen brengt geluk. Een schaal met noten op de feesttafel 
heeft meer te vertellen dan alleen maar een onderdeel van al het lekkere eten in 
deze tijd. Noten zijn een belangrijk deel van de midwinterfeesten. Vroeger werd er 
met noten gespeeld, jongens knikkerden er mee. In hogere kringen werden noten 
verguld. Ze deden zo dienst als geschenk, maar ook als kerstversiering. 
Bij de Romeinen had elke noot al een bijzondere betekenis. Walnoten brengen een 
overvloed aan welvaart en konden worden gebruikt als medicijn tegen vergif. 
Amandelen zouden de hoognodige bescherming brengen tegen te veel drank. Vijf 
of zes amandelen zouden voldoende zijn om verbazingwekkend veel te kunnen 
drinken. De schaal met noten die wij met kerstmis 
neerzetten is een overblijfsel van een oud Romeins 
gebruik dat bescherming belooft tegen hongersnood, 
armoede, dood door vergiftiging en dronkenschap. 
Geen overbodige luxe als men bedenkt dat veel eten 

en drinken in 
deze periode 
ook nog een 
gunstige 
invloed heeft 
op heel het 
volgend jaar. 
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NIEUWJAARSWENS 
Nieuwjaarsbrieven: Dit fenomeen ontstond in de 18e eeuw en werd populair in de 
19e eeuw. De brieven werden meestal door kinderen in schoonschrift op mooi 
papier met plaatjes en voorgedrukte omlijstingen geschreven. De brieven werden 
persoonlijk aangeboden aan familie en bekenden (peter en meter). De inhoud van 
de brief werd bij deze gelegenheid vaak voorgelezen. Wat betreft de tekst werd de 
hulp van de onderwijzers ingeroepen of werd gebruik gemaakt van voorbeeld 
boekjes. Van deze voorbeelden zijn verschillende uitgaven bekend. Naast 
nieuwjaarsversjes bevatten de bundels ook vaak versjes voor andere gelegenheden 
zoals communie, Moederdag, verjaardag, bruiloft, enz.  
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Jos, de voorzitter, leidt 
de aanwezigen door het 
programma 

 

 

 

 

 

 

 

Aandacht 

 

 

 

 

 

 

 

Video van Evert Zits 
en Fer Mertens 
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Herfsviering in de Basiliek van Zöstere 
Cor Voorter 

Eine Limburgse almanak sjrieve is ein. In veer deile is twei. 
En dao same mit diene oetgever veer bookpresentaties aan 
koppele is drie, veer, vief en zès. Annie Schreuders-Derks 
nom ‘t sjrieve van de veer deile veur zien raekening en de     
oetgaever heel ‘t  ieëste book in Mesjtreech ten duip en ‘t 
twieëde deil in Ech.  

Wie ‘t derde deil op’t puntj van versjiene sjtóng, vónje weer es besjtuur det zeker 
ein deil oet de serie in Zöstere gepresenteerd moos waere.   
Det idee sjprook Annie erg aan, allein de presentatie van’t veerde deil loog ouch al 
vas op de kalender. Dus bleef allein deil drie euver en mit ein paar waeke in 
september óm alles te regele. Wo gaon wer ‘t doon, wienieë en wie laat?  

Wienieë, woor’t mekkelikste: zaoterdig 22 september 2012  
Wie laat ging ouch vlot: róndj de klok van zeven oer. 
Mer wo? Det woor de hamvraog.  

Al moelend en in de weitensjap det de Heilige van Zöstere en anger heilige die 
toch waal mit Zöstere van doon höbbe, allemaol in het derde deil van de Limburgse 
Almanak aan de beurt kómme, woor de plek die weer veur ouge hawwe de aw kirk, 
taengewoordig basiliek geneump. 
Ein mailtje nao d’n daeke en vervolges ein gesjprek tösje de veurzitter en de d’n 
daeke wore genóg om alle remme los te goaje en alles sjnel te regele. 
Weer koze veur ein herfsviering in de basiliek om de bandj mit de kirk aan te 
gaeve. Ein gebed veur alle heilige om ouch verzekerd te zeen van de mitwirking 
van de heilige zelf. 
Det noom daeke Geurts veur zien raekening. Geregeld!  

Natuurlik moos’t geine póppekas waere en ouch dao kome weer same vlot oet. Wil 
Schulpen is eine van oos eige experts. Hae zoew een serieus laezing hawte euver 
heilige van Zöstere en hun beteikenis. Ouch geregeld! 
Verder brainsjtormend kome weer bie twieë geweldige klankbeelde oet van Fer 
Mertens en Evert Zits. Die gaon vanzelfsjpraekend euver de historie van Zöstere: 
“Van vroomheid, kunst en adeldom” en “De dode ridder”. Ouch alweer geregeld! 
Ein bietje presentatie zörg veur get meziek. Weer höbbe René Denis gevraog óm 
“De Aw kirk” en”’t Belaofde Landj” te kómme zènge. Dae zag jao en dus woor 
ouch det geregeld. 
Annie zelf zoe ouch get zègke, euver heilige mer mieë op ein luchtige wies es 
taengesjtelling veur’t verhaol van Wil. Det waor dus hieël sjnel geregeld.  
‘t Aan ein wauwele leek ôs vanaaf ’t begin get veur ózze veurzitter Jos humzelver. 
Geregeld! 

CULTUUR 
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Bleef allein aan waem geufse ’t ieëste exemplaar. Annie vónj d’n daeke ein gooj 
keus. 
Mer om ouch de wereldlike euverheid derbie te betrèkke leek ós ouch ein good 
idee. Ein mailtje nao de burgemeister en óm de zaak get sjnel te kènne regele nog 
mer ein telefoontje d’r achter aan. Dae leet direk weite akkoord te zeen en es ’t 
koos wol d’r ouch nog get zégke. Al weer geregeld.  
Ouch de oetgaevers zoewe ein weurdje wauwele. Gein enkel probleem en weer 
geregeld.  
Veur’t geluid en alle technische aspekte kooste weer gebroekmake van de kennis 
en kunde van oos lid Ton Vranken. Det woor pas hieël sjnel geregeld.  
Affiches, persberichte in daag- en waekblajer, en de regionale en lokale radio en 
anger omroepe deeje de res. Dus ouch det woor gergeled 

D’n avond zelf op zaoterdag 22 september jl.  woor óm mit Annie zelf te sjpraeke 
“ein werm broesj”. Alles leep op rölkes. Ein bietje óneerbiedig zégk ich:  ’t woor 
volle bak. Die oer die weer geplend hawwe doerde ein half oer langer, mer weer 
höbbe nemes heuëre klage euver de hel benk of pien aan de vot. Dé verrasjing van 
d’n avond zelf woor de reactie van ózze börgervader. Vanoet de losse pols woor ‘t 
sjus of d’r deil oetmaakde van ‘t programma van dees herfsviering. Es weer neet 
baeter wiste den zóste kènne dènke detter zelf ein laezing inein haw geknutseld. 
Zien kènnis van de heilige in zien gebaorteplaats te koppele aan de heilige van 
Zöstere en alle heilige oet d’n hieële Santekraom van Annie ging mit zó’n 
vanzelfsjpraekendheid. Chapeau meneer Hessels!  

Es geer dit aan t laeze zeet is inmiddels ouch deil veer gepresenteerd. Urges in 
Noord-Limburg, Beesel dach ich, bie ein jubileum van ein kulturele club. En ’t 
ieëste exemplaar kreeg dao de goeverneur van Limburg. Ich gun ’t ‘m van harte. 
Wie ich kortgeleje in gesjprek zoot mit emes, vroge zie mich of det gein 
teleursjtèlling woor en det weer mesjiens ouch de goeverneur hawwe kènne vraoge. 
Mit ein bietje chauvinisme höb ich gezag det ’t ein ieër woor det de goeverneur ’t 
lètste deil kreeg en det ederein boete Zöstere oos Annie Schreuders-Derks aaf en 
toe moog lieëne. Waat ich trouwes begreep zeen die in Beesel bès lang in de waer 
gewaes om alles te regele. Den kenne weer greuëtsj zeen, det weer in korte tied 
alles hieël sjnel höbbe kènne regele.   

Annie haet de klus geklaord en haet mit ‘De hele Santenkraam’ inderdaad eine 
geweldige Limburgse Almanak gesjreve. De fenomenale kennis van Annie blif 
bewaard veur ’t naogesjlach, mede dankzij Paul Weelen en Luiz Oliviera van 
uitgeverij TIC. 
Annie van harte!  
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Heiligeverieëring in Zöstere 
Wil Schulpen 

Vandaag op de fieësdaag van bissjöp Gregorius van 
Zöstere wil ich uch get vertèlle euver veer heilige in 
Zöstere begrave en vólges de euverlevering in de 
sjatkamer ’t meis verieërd.  

Ieëwe veur de gebaorte van Christus woor ‘t ein good 
gebroek óm de sjtichters van ein sjtad na hunnen doad 
te verieëre. Det zeen weer ouch bie de sjtichters van de  
Griekse sjtede in Italië, die wórte óngevieër es eine 
god herdach. In dees traditie zeen w’r in de katholieke 
kirk det de sjtichters van kloasters en de monnike die 

’t gelouf brachte gans biezunjer es heilige verieërd wórte. Dit concentreerde zich in 
’t begin veural róndjóm hun graaf. 

De heiligverklaoring woor tót in de twelfde ieëw ’t veurrech van de bissjöp van ’t 
bisdóm woorin ’t graaf loog. Waat weer noe de ‘heiligverklaoring’ neume woor in 
die tieje ‘de verheffing van ’t gebeinte’.  
Dèks woor zoa’n heiligverklaoring tegeliekertied mit de inzaegening van ‘ne 
nuujboew van de kirk. ’t Gebeurde den waal det eine persoon dae bie die 
gelaegenheid ‘tót de ieër van ’t altaar verheven’ wórt, ouch mer direk tót 
patroanheilige van kirk en kloaster gebómbardeerd wórt. In ós Zöstere woor det op 
eine 31ste mei róndj 1050! 

Jaorliks vierde m’n in kloaster en kirk de inzaegening van de geboewe, det numt 
men waal ’t kirkwiejingsfieës’. Bie de oorsjpronkelike inwiejing woor m’n ouch 
verplich óm minstes van eine martelieër oet de catacombe ein reliek in ’t altaar 
ónger te brènge. In ’t altaar van oos kirk zeen d’r det mer leefs zeve: twieë oet 
Roame en vief oet Zöstere, wobie ouch de drie patroanheilige.  
Ómdet relieke ein groate rol sjpeelde bie zoa’n kirkwiejing, vónj d’r bie de 
herdènking d’rvan ouch  de verieëring van de relieke van de patroanheilige plaats, 
wodoor ’t ouch ein reliekefieës woor.  
In Zöstere zeen de fieëste gesjeije, op de 31ste mei wórt de heiligverklaoring van 
Amelberga gevierd en op eine zóndig in de buurt, namelijk Drievuldigheidszóndig, 
de kirkwiejing en woor ’t vreuger kirmes in Zöstere. 

Ein vas kómpas bènne de kirk is de traditie róndj de patroanheilige. De kirk geuf ós 
de zekerheid det de patroanheilige noajt verangert. De Amelbergakirk van 2012 
beteikent dus det bienao doezend jaor geleeje  ze ouch al Amelberga es 
besjermheilige hauw.  

                HISTORIE 



11 
 

 

’t Is neet de ganse waorheid, want gesjrifte en teikeninge oet kloaster en 
parochiekirk hauwte ós veur det Amelberga waal de ieëste patroanheilige is, mer 
det Albericus en bissjöp Gregorius twieëde patroanheilige zeen.  

Al mieë es ach ieëwe geleeje wórte hieël bezunjere relieke van dees drie heilige 
geneump: de baeker van Amelberga, de tuniek van Albericus en de cingel van 
Gregorius. Mer ouch natuurlik ’t meugelik eind èlfde ieëws reliekschrijn van 
Amelberga toant ós de oetzunjerlike plaats die Amelberga in de Zösterse abdij 
innoom. 

En Salvator den? Jao ’t is waor det kirk en kloaster zeker twieë-en-enhalve ieëw 
Salvator geneump zeen. Ja, ’t is waor det bienao ummer den ouch de patroanheilige 
zoa hèt.  Mer ’t hoof neet en oet de pepiere bliek det oos stiftsdames en stiftshieëre 
d’r good mit kooste laeve det de patroanheilige Amelberga, Albericus en Gregorius 
wore en ouch det de kirk Salvator wórt geneump.  
D’n titel Salvator kump natuurlik van ’t kloaster van Willibrord, dae 
dertieënhónderd jaor geleeje (op twieë jaor nao) ’n mannekloaster kreeg van Pepijn 
van Herstal. ’t Is algemein bekènd det monikke en lieëge geistelike in de 
middelieëwe ‘pape’ geneumd wórte en zoa neumde m’n ’t mannekloaster natuurlik 
papekloaster. En in Zöstere kaoze ze veur kloaster de verbastering van ’t latiense 
woord veur kloaster te weite munster en dus kalde jederein van ‘t Papemunster! 

In de twieëde hèlf van de zevende ieëw wórt vanoet Mesjtreech in oos sjtreke ’t 
gelouf gebrach. Ómdet Zöstere op ein daagtoch loog, d’r twieë mekkelike 
euvergeng bie de twieë baeke wore in de noord zuidverbènjing langs de Maas en 
ouch ein splitsing van waeg in veer richtinge langs Maas, Roaj Baek en Saoffeler 
Baek, daoróm wórt ‘t oetgekaoze es oetvalsbasis ofwaal missiesjtasie veur de 
missionarisse. Die sjtasie besjtóng oet ein kirkske en klein kleuësterke, zoa-es w’r 
kónne laeze in ein dokumènt oet 714. 
Albericus, Gregorius en hun helpers ginge van hiejoet op paad óm de luuj in deze 
sjtreek te bekieëre. Aan de vórm van ‘t later landjdekenaat Zöstere te zeen woor det 
ein gebied mit ein sjtraol van ein hauve daagreis, zoadet ze ’s mörges op paad 
kooste en ’s aoves weer trökwore.  
Wie ’t gelouf wórtel hauw gesjaote, woor ’t zaak om ’t gelouf te handhave en te 
verdepe. Ènnige kilomaeters westelik van Mesjtreech loog ’t kloaster van de H. 
Landrada. Hiejin verbleef ouch Amelberga de dochter van de keuning van de 
Mosariejers, zègk mer Maaslanders. Zie wórt gevraog trök te gaon nao häör 
gebaortesjtreek en Amelberga koom mit ènkele angere nónne nao Zöstere en 
sjtichtte op ein verheuëging ein vrouweklaoster mit de óngersteuning van häör 
vader Sanderbout.  
In de directe buurt van det nuuje compleks krege ouch de preesters óngerdaak, 
want ze mooste ouch de zusters geistelik biesjtaon. De bidplaats en kloastercel van 
’t ieëste oer wore euverbodig en toen Pepijn van Herstal ein nuuj óngerkómme 
veur Willibrord neuëdig hauw woor Albericus d’r es de kippe bie óm det verlaote 
complex aan te beeje en hae kreeg d’r ouch nog ein vol beurs biej oet.  
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Alcuinus, ’n femilielid van Willibrord, sjreef eine hauve ieëw nao de doad van 
daen heilige euver de ligking van vrouwe- en manneklaoster ’t volgende: 
In ’t vrouwekloaster woor ein nötte ziekte. Väöl zusters leeje versjrikkelik väöl 
pien en m’n woor doadsbang. Wie men heuërde det Willibrord in zien kloaster trök 
woor, sjikde m’n emes óm ‘m te haole. Willibrord sjpoojde zich en koom drek. 
Hae begoos mit ’t laeze van ein mès. Daonao zaegende hae ’t water, leep door de 
kloastergeboewe en zaegende ze. Per sjlot goof t’r de zusters  van dit water óm te 
drènke. En kiek, alle kranke wórte door Gods barmhartigheid baeter1. 

In Zöstere bliek ’t vrouwe- en ’t mannekloaster nog geine kilomaeter vanein te 
ligke. Willibrord en Amelberga höbbe jaore naevenein gewoond en mótte zich dus 
good gekènd höbbe. Dit bliek ouch waal oet hun laevesbesjrievinge, want bie 
Willibrord sjpeelt Amelberga ein rol en angesjteróm ouch. 
Woróm det m’n Amelberga, Alberiek en Gregorius es besjermheilige gekaoze haet, 
zal noe waal dudelik zeen. Amelberga woor de sjtichtster van ’t vrouwekloaster en  
de ieëste abdis. Albericus en Gregorius wore de missionarisse die ’t gelouf in deze 
sjtreek brachte. 

Get anges. In de middelieëwe woor ’t nivo van de dokters nog neet van ein nivo det 
’t bie ziektes väöl hólp. Daoróm zóch men hulp bie de kirk en dao tróf m’n veur 
allerlei kwaaltjes eine gesjikte heilige aan. Zoa wórt Amelberga aangerope bie 
kaelpien. ’t Ritueel waat hiejbie heuërde, besjtóng d’roet det m’n get beer in de 
bekènde drènkbaeker van Amelberga sjót en dit aan de kranke minsj aanbooj. 
Ouch bie tandjpien koos m’n terech bie eine plaatselike heilige. Hiejbiej woor ’t 
gebroek óm eine tandj dae in ein gouwe ómhulsel zoot, dao oet te haole en de 
kranke tandj aan te rake mit de tandj van Sanderbout. Sanderbout is d’n ènsigste 
martelieër ónger de Zösterse heilige. Hae mót dus z’n laeve veur kirk en God 
gegaeve höbbe.   
Hae sjtóng ouch bekènd es de vader van Amelberga. Van häöm wórte ouch versjeie 
bezunjere relieke bewaard in de heiligdomskamer van de kirk. Ein kleid van hem is  
ós euvergebleve.  
Veural is hae bekènd doordet er ein bos goof aan de luuj die d’r omhaer woonde. 
Dees legende is in de zestieënde ieëw in ein juridies document terechgekómme 
wobie de plaats van ‘t  gebeure verplaats wórt nao de Graethei.  
Mer ’n versie bewaard oppe Selfkantj, in dit geval baeter geneump es ‘aan d’n 
angere kantj van d’n Iezerebos’ beujt ós de meugelikheid óm get van ’t 
oorsjpronkelik verhaol trök te haole. Loester mer: 
Keuning Sanderbout woor éns op bezeuk bie abdis Amelberga. Hae wool get 
bezunjers gaeve aan de lüj die häöm ummer zoa good gehólpe hauwe. Hae zoew de 
lüj ein sjtök bos ter besjikking sjtèlle. Volgens ’t gebroek in daen tied moos den 
emes, door door op ein paerd geaete óm ein sjtök bos te rieje, aangaeve wie groat ’t 
cadeau zoew waere. Zoa gezag zoa gedaon. Eine jónge ruiter kreeg ’t paerd 

                                                      
1 In de latere devoties haet dit geleid tót de traditie van de Amelbergabaeker. Hiebiej moos m’n bie 
kaelpien ouch drènke oet de baeker. 
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Swantewit van Sanderbout en begoos aan zien toch. Mer häöm wórt op ’t hart 
gedrök toch veural weg te blieve van die plaatse in d’n Iezerebos woo de geiste en 
doaje woonde, want mènnigein woor dao noajt van trökgekieërd. Doew reej hae 
nao ’t zuide, tót aan de Hittaberg (dènkelik Hillesberg), wo hae nao ’t oaste boog, 
trök nao Zöstere. Hae sjloog mit ’n zjwaard zoa noe en den ein sjtök oet beuk of 
eik.  Doe hae vlak bie Zöstere woor, meug en sjlaoperig, sjrók t’r inèns 
klaorwakker. Hae sjtóng oug in oug mit ‘ne reusachtige vrouwelike geis, en 
óngertösje zakde hae mit zien paerd langszaam weg in de moerasse van Zöstere.  
Toch wis t’r zich nog oppertied oet ’t moeras te redde en koom sjus voor ’t invalle 
van ’t duuster in ’t kloaster. Jederein zoog det hae eine geis woor taegekómme en 
‘sjmörges vónj m’n ’t paerd doad in de sjtal. En effe later bloos de ruiter z’ne lèste 
aom oet. Sanderbout goof ’t sjtök bos wo de ruiter omhaer gereeje woor, aan de 
luuj die d’r omhaer woonde.  

In ein èlfde ieëwse euverlevering in Mesjtreech wurdt t’r keuning Cendebold 
geneump.In Mesjtreech vertèlde m’n in daen tied det dae Cendebold ouch aan 
Servaos (gemeind netuurlik de abdij) ein groats cadeau hauw gegaeve, namelijk 
goedere in Ogia, ónger angere veur ’t zieleheil van zien dochter die dao begrave 
loog. 

Later meinde m’n det oze martelieër Sanderbout det dae keuning Zwentibold van 
Lotharingen woor, óndanks det dae Zwentibold ein gans anger karakter hauw en 
bepaald geine vrundj van de kirk woor. Hiedoor óntsjtóng ein vaat vol 
taegesjtèllinge en daodoor koos ’t gebeure det Sanderbout ziene tandj aan 
Apollonia moos aafsjtaon. 
Tót zoawied dees biedrage. 
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’t Pispäölke van de natie 
Loek Storken 

Zoa langsamerhandj is de politicus in ós geweldig lendje waal ’t  
pispäölke van de natie gewore. Agnes Kant, Job Cohen en toen  
weer Yolande Sap höbbe ’t weer mótte kènne. En daen “erme” Jos 
 Van Reij ocherm …. En vlak veur ’t ter perse gaon van dit  
sjtökske woor Rutte weer aan ’t aw.utte (gelieve naar voorkeur 
 in te vullen : t of k !) 
’t Is allewiele mit die men wie mit doeve op einen doevesjlaag. 
Esse dich dae Haagse bluf bekiks, den dènkse :” ‘t Zeen toch  
zielige menkes, doe zós t’r bekans mitlieje mit kriege !” 
Neet det die ’t dao neet nao gemaak höbbe.  
’t Liek al jaore of det ’t ènnigste is,  
WO ZE ECH VEUR DOORGELIEËRD HÖBBE ! 
En natuurlik ’t mit de èllebäög wirke ! 
Op zó’n Nuujjaorsresepsie van det saort luuj ruukse meistal al op wiejen aafsjtand 
’t zjweit van de èllebäög van die jónges. ’t Zeen trouwes neet allemaol jónges. D’r 
zeen ouch maedjes bie, en natuurlik ouch nog einen hieëlen houp “watjes”. 
Eine vrouwelike premier zou trouwens waal EIN PREMIERE zeen, enne ……….. 
mesjien kan die WAAL tèlle. 
Ouch in de politiek is d’r, net wie bie anger dènger in ’t laeve, gein maximum aan 
dènger die verkieërd gaon. 
Zoa is ein debat (wie ein hieël tiedje trök ouch tösje Wilders en Cohen) meistal ein 
verhit gesjprek tösje twieë luuj die taengenein kalle, mer allein nao zichzelf 
loestere. 
Esse trouwes èns get mieë nao angere, mer ouch èns good nao zichzelf zouwe 
loestere, zouwe ze minder kalle en vanzelf minder ónzin d’roetsjlaon : “Doe ‘ns 
normaal man !” 
Vreuger moosse in de politiek oetkieke wasse zags, noe is ’t mieë van :” Wat ich 
ouch zègk, ich kóm d’r waal mit weg”. Vreuger zagte ze : “Wir haben es nicht 
gewuszt !” Noe zègke ze : „Met de wetenschap van nu ............. 
En esse noe zégke : „Weer gaon veuroet !”, den bedoele ze eigelik : “ De zake gaon 
waal väöl sjlechter es eerder, mer in ein langsamer tempo sjlechter!”   
Ze perbere ós dus wies te make, det w’r minder achteroetgaon of achteroetgegange 
zouwe zeen, es went w’r hun neet gekaoze hawwe. 
Ze zègke ouch al jaore taenge de luuj die neet al te väöl höbbe, det w’r op de 
kleintjes mótte gaon lette. Mer waem geit noe èns eindelik op de groate lette ? 
Berlusconi woor zoa langsamerhandj waal ’t pispäölke van Europa gewore, “maar 
hij maakte het er ook naar !”(vrij naar Tijl Uilenspiegel). De luuj in Italië höbbe det 
oeteindelik  toch ouch waal in de gate gekrege, MER DAO ZEEN DICH GET 
KILO’S SPAGHETTI EUVERHAER GEGANGE ! Det haet get gedoerd !  

VOLKSCULTUUR 
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In Libië höbbe ze dao waal 42 jaor euver gedaon. 
’t Is mit die makkers meistal zoa : ZE BELAOVE DICH NIKS, EN DAO HAWTE 
ZE ZICH GEGARANDEERD AAN ! 
En ouch in de politiek guljdt : “Alles wat een man mooier is dan een aap, is mooi 
meegenomen”. Goethe, dae zag vreuger al : “Als apen er in zouden slagen zich te 
vervelen, dan zouden ze mensen kunnen worden !” ’t Versjil is dus neet zoa groat.  
Doe hoofs neet väöl te kènne, esse mer “oetsjtraoling” höbs, al is ’t de oetsjtraoling 
van einen aap. En natuurlik eine gooie “sjpindokter”! 
In de politiek zeen ze waal ouch hieël creatief, bie veurbeeld in ‘t “scheppen van 
nieuwe banen”. Zoa haw eine “gelieërde” weer ein nuuj plan : in elke gemeinte 
eine nuuje ambtenaar beneume veur hondepoep en martersjiet. Dao koosse de 
werkeloosheid al weer ein hieël sjtök mit terökdringe. 
Ouch mit det waoge van dae voelnis höbbe ze weer hieël get nuuj bane gecreëerd. 
De luuj die al die kiebele mótte waoge (volkómme nutteloos werk), en de luuj die 
de daodoor euveral in de natuur weggegoaide rotzooi weer mooste opruime (iets 
minder nutteloos werk). Noe gaon ze geluif ich det waoge weer aafsjaffe 
(inmiddels gebeurd), en det zal den volges hun ouch waal weer bane oplevere.  
’t Zeen mich raar menkes, van den eine kantj wille ze ós es det zou kènne nao 
ózzen doad nog laote doorwirke, van den angere kantj kènne ze mer gein bane 
vènje. Kènt geer ’t nog volge ? 
In Den Haag zuchte en kume ze euver elken taengewèndj en euver ’t geringste 
probleem, mer ouch veur politici zou mótte gelje : WAEM KAN SJTURE, ZEILT 
BIE ELKE WÈNDJ !  
Allewiele wurdt ouch van elk probleem al drek eine crisis gemaak.De lètste tieën 
jaor euverlap den eine crisis den angere. Es dalik geine crisis mieë is, gaon w’r h’m 
waarsjienlik nog misse ouch ! En den weite w’r neet waat ós “aan de pens” is. 
W’r höbbe trouwes gein politici neuëdig die allein mer bezig zeen mit hunnen eige 
koers of hun eige partie(ke), mer leiders die de richtige koers oetzètte veur ’t landj. 
Esse allewiele de partieprogramma’s zuus en de constante willekeurige 
verangeringe dao in, den kènse eigelik allein mer constatere det ze veurnamelik mit 
hunnen eige toko en hun eige financieele koers en die van hun partiegenote bezig 
zeen. Kiek ouch gerös mer èns boete die partie en euver alle partieë haer. 
Nog vlak veur de verkezinge van september 2012, wóste de meiste kezers ’t nog 
neet, mer de partieë zelf wiste en weite ’t nog väöl minder. ’T GANS LANDJ 
ZJWEEFDE ! ’t Leek waal ein kèttingcarrousel. Intösje weite w’r ‘t weer : “Ze 
höbbe ós weer éns flink bie de päöt !” 
In Belsj heuërde ich ’t volgende, en dao zit ouch waal get in : ALS GE OP DE 
ZJUUSTE WILT STEMMEN, KUNT GE BETER THUIS BLIJVEN ! 
’t Centraal Plan Bureau haet hun planne en programma’s doorgeraekend en kump 
tót veur de partieë zelf hieël verrasjende conclusies. Die makkers make dus planne 
wo ze zelf de reikwiedte en de gevolge neet of in elk geval neet gans van euverzeen 
. Zou ’t neet baeter zeen óm die knóddelpartiekes van allewiele mer aaf te sjaffe en 
’t Planbureau zelf die planne en programma’s te laote make ? Door luuj die dao 
waal versjtandj van höbbe ? 
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En es Nederlandj zoaväöl miljarde verdeent aan Europa, laot den ouch get van det 
geldj ten goede kómme van de geweune man en neet “verdampe” in de tesje van 
degenen die de tesje al jaorelang  “gesjete pratsjvol vol” höbbe ! 
Ze höbbe ’s aoves ouch van die “Liestrèkkersdebatte”, van die hakketak-shows. 
Die lieke nog ’t meiste op zó’n “sop-serie”, mer waal gein ”sóndesse sop”, mer 
hieël sjlechte sop. Dae haet get mit dem en dae wilt neet mit dem. ’t Liek ouch op 
ein variatie op Goede Tijden Slechte Tijden, mer den waal Slechte Tijden Nog 
Slechtere Tijden. 
Ze numme det ouch democratie, mer ’t kump neer op eine gansen aovend doorein 
kalle, wobie de quizmaster c.q. presentator den ènnigste is dae moog oetkalle. Es 
boetelenjers det toch hiej op daen tillevizie zeen en dao ein klein bietje van kènne 
volge, den gaon ze thoes in hun eige landj natuurlik noait de democratie inveure ! 
Want den krisse dao ouch net zó’nnen óngerein wie hiej. 
Zó’n liestrèkkersdebat kènne ze ouch doon in de vorm van ein sjpelke : “Wie van 
de zes liegt niet?” De vraoge gaon den euver : “Haet de kandidaat gans gelaoge, 
hawf gelaoge of driekwaart ?” 
Want esse det hiej in dit landj neet in de vorm van ein sjpelke doon, den kik geinen 
hóndj mieë nao dae wazel. Bie gebrek aan versjtandj laote ze die jojo’s ouch euver 
eine roaie luiper loupe, den liek ’t teminste nog get. En die neuëzele doon det ouch 
nog, net of ze net oet Hollywood kómme, allemaol “Stars” en “Idols”. 
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Zelfs de jeug haet al in de gate det ’t in de politiek neet klop, en det wilt allewiele 
get zègke ! Die höbbe nog neet zoa hieël väöl in de gate.  
Zoa koom d’r èns ei jungske thoes oet sjoal. Hae zaet taenge de pap en de mam : 
“Pap, ich wil later ein baan in de georganiseerde misdaad, det brungk allewiele ’t 
meiste op !” 
“Jao jóng” , zaet opa, dae det ouch al lang woor opgevalle, “dao höbse waal groat 
geliek in. Mer wilse in de politiek of lever bie ein bank ?”  
Ouch in de politiek zuusse ummer weer : “HOAG BUIM GAEVE VÄÖL 
BRANDJHOUT” , en ouch aan “kophouter” óntbruk ’t neet. Ein groat deil van die 
men zeen dudelik neet oet ’t richtige hout gesjneje, en d’r zeen köp d’r bie die doon 
dich, óm ’t mer in de houtbranche te hawte, toch waal aan zaegsel dènke. 
Ouch veur dees “gelieërde” guljdt dus : 
ESSE NEET WÈTS WO DE KLAEPEL HUNGK, 
MÓSSE DE KLOK NEET LOEË ! 

Lao Tse dae zag al : 
MOOIE WOORDEN ZIJN NIET WAAR, 
WARE WOORDEN ZIJN NIET MOOI. 
Politici verdeile ouch altied gaer geldj ónger “erme” ! Veural ónger de lènker en de 
rechter “erm” ! 
Es Rutte weer nao Brussel mót óm d’r veur te teikene det d’r weer ein ganse bössel 
miljarde richting zuide mótte, den dénk dae ummer aan de weurd van de 
Braziliaanse sjriever Paulo Coelho :   “Er zijn van die ogenblikken in het leven 
                                        Waarin geen andere keuze mogelijk is 
                                        Dan alle controle te laten varen”. 

Aaf en toe krisse toch ech ’t idee, det ’t mieë zoa get is van : God zegene de greep ! 
Allein haet dae gooie jóng bie det dènke den neet in de gate det dae man det in ein 
ganse anger situatie bedoelde, namelik vlak veur dien sjterve. Mer ja, doe bès 
liberaal of doe bès ’t neet ! 
Euver de politiek kènse ouch zoa lekker kankere, kritiek levere, veroordeile en 
klage. Ederen idioot duit det den ouch ! Bij deze ! Höb g’r h’m ?  
Mer ’t zeen toch in de loup van de geschiedenis neet allein idiote gewaes, die ’t èns 
gaer euver politici hawwe.  
Jacobus Revius ( 1568 – 1658 ) zoog ouch toen al in de “Gouden Eeuw” neet väöl 
versjil tösje profete, poëte en politici : 
 
PROFETEN EN POËTEN 
Waarin verschillen toch profeten en poëten?  
Het onderscheid is klein, doch duidelijk, te weten  
De eersten zeggen waar van hetgeen men nog verwacht, 
De tweeden liegen van hetgeen al is volbracht. 

Ich zou dao nog aan toe wille voege : “En den derde lult eine punt d’r aan !” 
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Wagenspelen maakten furore (2) 
Evert Zits 

In een vorig artikel in de Heemklank werd beschreven hoe in 1980 te Susteren een 
wagenspelgroep, genaamd “de Heilige”,  werd opgericht, die veel succes oogstte 
tijdens de jaarlijkse Wigibaldfeesten, georganiseerd door harmonie St. Cecilia.  
Het wagenspel bleek een echte publiekstrekker te zijn en om de populariteit te 
vergroten nam men het initiatief  om een festival voor wagenspelen  te organiseren. 
Met veel enthousiasme ging zich hiermee een groepje “Cecilianen” belasten. Dat 
waren Theo Tonglet, Ad van Mierlo, Hen Palmen en Theo Rours.  
Tijdens de Wigibaldfeesten in 1982 ging het Wagenspelenfestival Susteren van 
start. De deelnemende speelgroepen kwamen uit Sittard, Einighausen, Heerlen, 
Bree, Maaseik en natuurlijk waren “de Heilige” ook van de partij. 
De prestaties van de wagenspelers  werden beoordeeld door een jury bestaande uit 
de alom bekende pater Willem Sangers uit Maaseik, Tineke Prins uit Ospel en 
Huub Graus uit Roermond; personen met kennis van zaken op het gebied van 
Limburgs toneel en volkscultuur.  

Voor de winnaar van het festival  had het 
gemeentebestuur een cultuurprijs beschikbaar 
gesteld. Een bronzen beeldje dat, hoe kan het 
anders, een toneelspeler voorstelde. Het festival 
werd een prachtig toneelevenement en vormde het 
hoogtepunt van het vier dagen durende 
Wigibaldfeest 1982. 

Op twee openluchtpodia brachten de spelers-
groepen zeer geslaagde staaltjes van volkstoneel 
die aan het publiek heel wat gelach en applaus 
ontlokten.  De speelgroep “Volkstoneel” uit Bree 
wist zich als beste te klasseren en ontving uit 
handen van burgemeester Corten de gemeentelijke 
cultuurprijs, alsmede een bedrag van vijfhonderd 
gulden. 

 

Het festival bleek een schot in de roos te zijn en men besloot dit toneelevenement 
ook bij de komende Wigibaldfeesten te handhaven. De tweede editie, in 1983, 
slaagde ook nu weer in alle opzichten. Het was “het Limburgs toneel” uit Sittard 
dat met de eer en de Susterense cultuurprijs ging strijken. 

 

VOLKSCULTUUR 
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Heemavonden 
In 1970, het jaar van de natuur, was in Susteren 
de Vereniging van Natuurvrienden opgericht. De 
interesse bleef echter niet beperkt tot de natuur, 
want in 1978 werd in de statuten van de 
vereniging ook heemkunde als doelstelling 
opgenomen. Dat resulteerde in tal van activiteiten 
op het gebied van de volkscultuur o.a. in het 
organiseren van een jaarlijkse heemavond die 
onder de titel “Suestra-avond”, voor het eerst in 
1983 werd gehouden. In de harmoniezaal werd 
een rijk geschakeerd programma gepresenteerd 
waarbij alles aan bod kwam wat Susteren te 
bieden had op het gebied van natuur, historie, 
muziek, zang, film, folklore en … toneel. 
Dat laatste namen “de Heilige” voor hun 
rekening. Zij zorgden voor een knetterend 
sluitstuk van de avond met een reprise van het 
wagenspel “de weld wilt bedraoge waere!” dat zij 
in het afgelopen zomerseizoen in de openlucht 
hadden gespeeld.  “De Heilige” haalden alles uit 
de kast en speelden dat de stukken er vanaf 
vlogen. Enkele spelers zorgden voor onvoorziene 
eigen improvisaties in tekst en spel, hetgeen 
hilarische situaties tot gevolg had en tegenspelers 
de slappe lach bezorgden. Al met al liep de 
speelduur van het wagenspel  een grote 
verlenging op. Overigens tot groot genoegen van 
het opgetogen publiek! 
Het bijzondere aan deze heemavond was dat alle 
artiesten en medewerkers, jong en oud, eigen 
Susterense mensen waren. Een formule die 
gehandhaafd bleef bij de volgende jaarlijkse 
heemavonden2. Dit samentreffen van 
dorpsgenoten smeedde een gemeenschapsband, 
een gevoel van saamhorigheid. 
Wijlen Sef Schulpen heeft dat treffend verwoord 
in het programmaboekje van de heemavond 
1984. 

  

                                                      
2 Soortgelijke heemavonden werden door de Natuurvrienden ook georganiseerd in Dieteren, waarbij 
de Dieterense gemeenschap centraal stond, onder de titel “Haufvaste in Deetere”. 

In de rubriek “Wullem vindt 
…” . Dagblad de Limburger 
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Een brokje eigenheid.  
Wat verleden jaar begon als een 
idee dat ons de moeite  waard leek 
om eens uit te werken, is inmiddels 
een gebeurtenis ge worden 
waaraan velen met genoegen 
terugdenken.  

De heemavond van '83 werd zo'n 
succes dat wij min of meer 
gedwongen zijn er ook dit jaar een 
vervolg aan te geven.  
Wij doen dat graag. want wat is er 
mooier dan te ervaren dat de 
doelstelling van je eigen 
vereniging zo’ n brede weerklank 
vindt bij de gemeenschap waartoe 
je zelf behoort. Kennelijk is dat 
brokje eigenheid dat wij verleden 
jaar als nestwarmte omschreven, 
een gevoel dat diep in ons allen 
leeft. Waaraan wij ons bij tijd en 
wijle kunnen koesteren en dat ons 
als het ware de koers aangeeft 
waarop wij met vertrouwen 
kunnen varen. Zo zou je de dieper 
liggende achtergrond kunnen 
omschrijven die aan het succes van 
een heemavond ten grondslag ligt.  

Maar er is natuurlijk meer. Dat gezellige avondje uit, nu eens niet "opgedrongen” 
door anderen waarvan wij weten dat ze beter zijn dan wij, ervaren wij als een 
verademing in de bijna sleur van aangeboden evenementen. Een heemavond maak 
je zelf; de artiesten en medewerkers zijn van ons. Hun doen en laten op de bühne is 
voor ons zo herkenbaar, dat het een verlengstuk is van onze eigen wijze van leven. 
Immers, de vrouw of man die op zo'n avond voor het voetlicht staat. is na afloop 
weer de vriend, buurman of bekende die zich op geen enkele andere wijze van 
onszelf onderscheidt.  

Hij is gewoon iemand waaraan wij ons niet vergapen maar die ons het gevoel geeft 
dat wij het zelf zijn die zingen, spelen,  muziek maken,  filmen of een voordracht 
doen. Dat is de essentie van een heemavond; wij in ons doen en laten in onze eigen 
omgeving. Een vorm van zelfprojectie die veel dieper gaat dan gewoon vermaak. 
Want wij zijn er bij met ons hele wezen, dat gevormd is en gestalte heeft gekregen 
door ons heem, ons venster naar het leven toe.     Sef Schulpen  

Huib Heijnen illustreerde de programma-
boekjes voor de heemavonden en ontwierp 
fraaie decors voor de wagenspelen 



21 
 

 

Internationaal 
Aan de voorgaande festivals werd ook deelgenomen 
door spelersgroepen uit Belgisch Limburg, maar in 
1984 kreeg het festival een toenemend internationaal 
karakter door Duitse deelnemers. 

Voor “de Heilige” werd het “drie maal is 
scheepsrecht”. De afgelopen twee jaar haalde de 
groep telkens de tweede plaats maar nu wisten ze de 
eerste in de wacht te slepen.  De titel van hun 
winnend spel was “Alles dreijt óm de klamotte!” Dat 
was wel toepasselijk want de groep ontving niet 
enkel de gemeentelijke cultuurprijs, maar ook de 
nodige klamotte (ƒ 500). 

Bij de prijsuitreiking merkte de voorzitter van de jury 
, pater Sangers, op dat de wagenspelen definitief 
wortel hadden geschoten en dat de kwaliteiten van de 
spelers zienderogen toenamen. 

Ook van hogerhand kwam waardering voor het 
Internationaal Wagenspelen festival Susteren, zoals 
het officieel ging heten. Uit een krantenbericht in “de 
Limburger” kon men vernemen dat het provinciaal 
bestuur dit Susterens initiatief wist te waarderen door 
het beschikbaar stellen van een aantrekkelijke 
subsidie. 

Ook in 1985 vormde het festival weer de hoofdmoot 
van het Wigibaldfeest. De cultuurprijs van de 
gemeente Susteren ging naar de koninklijke 
toneelgroep Kunst Adelt uit het Belgische 
Geistingen, dat met het hoogste aantal punten werd 
bekroond. “De Heilige” deden  deze keer buiten 
mededinging mee. Met de klucht getiteld “How 
doedel joe doe”, speelden zij in op het veertigjarig 
bevrijdingsjubileum van Susteren! 

Voor Lou Delsen was het zijn laatste optreden. Hij 
overleed plotseling op 4 oktober 1985. In zijn creatie 
van dorpspastoor bij de wagenspelen had hij veel 
mensen intens plezier geschonken. 
Zijn dood betekende voor “de Heilige” een groot 
verlies. 
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Pastoor Lou Delsen wijst zijn medespelers de weg naar de hemel 
V. l. n. r.: Gertie Mostard-Gubbels, Nico Herzig, Lou Delsen, Trix Opgenoord, Karel Fiddelers 
 
Jury 
De prestaties van de speelgroepen werden steeds door een deskundige jury 
beoordeeld. Na afloop ontving elke deelnemende groep een juryrapport waarin 
werd vermeld: waardering, kritiek en aanwijzingen met betrekking tot stukkeuze, 
spel, samenspel, aankleding en presentatie. 
Een bekend jurylid was Huub Graus uit Roermond, die ook bij de totstandkoming  
van het festival een adviserende rol had gespeeld.  
Ter inleiding van het zesde festival 1986 schreef hij op verzoek, een artikel waarin 
hij wat dieper inging op het fenomeen wagenspel. In dit interessant en 
verhelderend verhaal, getiteld “Het wagenspel in de kijker”, uitte hij ook zijn 
waardering over het wagenspelgebeuren in Susteren. 
  

NA EEN PRIMA LUSTRUM VINDT ALWEER HET ZESDE INTERNATIONALE WAGENSPELFESTIVAL PLAATS. 
GEEN INITIATIEF VAN EEN FANATIEKE MARGE-THEATERGROEP. NEEN EENVOUDIG VOORTGEKOMEN 
UIT HET VERSIEREND DENKEN, IN HET KADER VAN DE WIGIBALDFEESTEN VAN DE HARMONIE ST. 
CECILIA TE SUSTEREN. 
OMDAT HET WAKKERE EN IN HUN HART CULTURELE MENSEN ZIJN, HEEFT MEN TIJDENS DE ZES JAREN  
VAN ORGANISATIE HET DOEL VAN DE WAGENSPELEN GRONDIG BIJGESTELD. SINDSDIEN GROEIT 
SUSTEREN DAN OOK NAAR EEN STEEDS BETER EN AANTREKKELIJKER WAGENSPELGEBEUREN. ROND 
DE AMELBERGAKERK ONTMOET ZICH  (WAGEN)SPELEND, DUITS-, BELGISCH - EN NEDERLANDS 
LIMBURG. HIER RIJPT IN ALLE RUST TRADITIE! HIER ONTSTAAT EEN TREFPUNT TUSSEN THEATER EN 
BEZOEKERS, TOEVALLIGE VOORBIJGANGERS, KENNERS EN BLIKVERRUIMERS 

 
In 1986 kon het eerste lustrum worden gevierd van het wagenspelen festival dat 
inmiddels was uitgegroeid tot een cultureel evenement van formaat. Behalve een 
jaarlijks subsidie van het Limburgs provinciaal bestuur was ook het Belgisch 
Gewest Bestuur over d brug gekomen met een geldelijke bijdrage. 
Met name in 1985 was de jury onder de indruk gekomen van het hoge niveau. Ook 
nu weer kwamen de liefhebbers van (openlucht-)toneel ruimschoots aan hun 
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trekken. De jury had de grootste moeite om te beslissen wie dit jaar met de eerste 
prijs ging strijken. De twee Belgisch deelnemers behaalden evenveel punten, maar 
omdat het stuk van de Gheselle uit Genk actueler was gingen deze met de eer 
strijken. 
Met duizenden bezoekers was dit Wigibaldfeest een topper. 

Het festival van 1987 werd overschaduwd door het plotseling overlijden , op 6 juli,  
van pater Willem Sangers te Maaseik. 
Hij was een markante persoon met grote gaven van geest en hart. Een blijmoedig 
mens, die graag onder de mensen vertoefde. De Susterense wagenspelen droeg hij 
een warm hart toe. Vanaf het begin was hij voorzitter van de jury geweest.  
Tijdens de uitvoering van een wagenspel heb ik hem eens van achter de coulissen 
geobserveerd. Hij zat midden tussen het publiek. Het was bloedheet en ter 
bescherming tegen de felle zon had hij van zijn grote witte zakdoek een soort petje 
geknoopt, zoals wij dat vroegers als kinderen ook deden als het plotseling begon te 
regenen. Zelden heb ik iemand zo intens, op een welhaast kinderlijke wijze, zien 
genieten. 

In tegenstelling tot de andere jaren duurde het Wigibaldfeest maar één dag; de 
belangstelling was zeer groot en dat was vooral te danken aan de veelheid van 
zang-, dans-, en toneelgroepen die op de pleinen rond de Amelbergakerk werden 
vertoond. 
Als vanouds trokken de wagenspelers weer de meeste aandacht. “De Heilige” 
hadden reeds eerder dat jaar een nieuw spel opgevoerd bij gelegenheid van de 
onthulling van een prachtige  dorpspomp op de oude markt. 
Bij de jury was de pas overleden pater Sangers als voorzitter opgevolgd door de 
bekende toneelacteur Max de Bruin uit Geleen. 
Toneelgroep Crescendo uit Schimmert werd winnaar en ontving uit handen van 
burgemeester Hans van Mierlo de cultuurprijs van Susteren. 
Niemand kon toen beseffen dat hiermee het definitieve einde was gekomen aan het 
Internationale Wagenspelen festival Susteren. 

Uitgespeeld 
Op 6 december 1987 overleed te Sittard, in de leeftijd van achtenvijftig jaar , Piet 
Zits.  Aan het leven van een talentvol en sociaal bewogen man, was een einde 
gekomen. Ofschoon Piet al jarenlang niet meer in Susteren woonde, had hij zich 
altijd zeer nauw verbonden gevoeld met zijn geboorteplaats Susteren. 
Dat kwam vooral tot uiting in zijn  in Susterens dialect geschreven verhalen, 
gedichten, toneelstukken en wagenspelen. Met zijn overlijden verloren “de 
Heilige”  de schrijver en inspirator van hun wagenspelen. Het betekende het einde 
van een korte maar mooie wagenspelen traditie, die in de tachtiger jaren veel 
mensen volop toneelplezier had gebracht. 
“De Heilige” verdwenen voorgoed van het toneel. Dat was trouwens in die tijd ook 
het geval met een aantal echte heiligen! 
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TITELS WAGENSPELEN 
De wraak van de Graasboer   1980 
’t  Laeve is ‘ne sirk    1981 
De weld wilt bedraoge waere   1982 
De wónjerlikke perochie van Pesjtoar Pötjes 1983 
Alles dreijt óm de klamotte   1984 
How doedel  joe doe    1985 
De leugebieës     1986 
De nüj pómp     1987 
 

TABLEAU DE LA TROUPE 
Lou Delsen 
Karel Fiddelers 
Nico Herzig 
Albert Lempens 
Jo Lempens 
Gertie Mostard-Gubbels 
Loe Mostard 
Trix Opgenoord 
Jessy Pörteners-Eberson 
Anny Schreuders-Derks 
Sjeng Sanders 
Mariet Sanders 
Ilse Sanders  

 
Grime en decors Huib Heijnen 
Auteur   Piet Zits 
Regisseur  Evert Zits 
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De spar3 
Wil Schulpen  

Een boom uit een geslacht van de dennenfamilie. Het geslacht is weer onderver-
deeld in vijf clades. En binnen deze clades zijn weer een vijfendertigtal soorten 
sparren onderverdeeld. De Latijnse of botanische naam voor een spar is Picea. Dit 
betekent in het latere Latijn pijnboom, welk begrip lijkt samen te hangen met het 
Latijnse woord piceus ofwel in ons taalgebruik pikzwart. De botanische naam voor 
den is Pinaceae en is afgeleid van pinus ofwel pijnboom of in moderner Latijn den. 
Bij de begrippen den, pijnboom, spar moet men altijd opletten over welke 
boomsoorten men spreekt. Ruimer opgevat wordt het woord vanouds gebruikt als 
verzamelnaam voor de inheemse kegeldragende naaldboomsoorten. Ook zijn 
zilversparren geen ‘sparren’ maar behoren  tot het geslacht van de abies, vertaald 
uit het Latijn nu wel den. 

Een spar kan men van een den onderscheiden door middel van zijn naalden: De 
spar heeft afzonderlijke, platte drie- 
of vierhoekige naalden, de den daar 
tegenover ronde en er staan er meer 
bij elkaar. Wanneer je een naald bij 
een spar uittrekt komt een deel van 
de bast mee, de naalden hebben een 
vlaggetje. De naalden van vele 
soorten aan de horizontale takken 
zijn zodanig omgekeerd dat de 
onderkant naar boven wijst. De 
bovenkant is dus eigenlijk de 
onderkant. 

De takken staan in een krans 
rondom de stam en de zijtakken 
staan in twee rijen min of meer 
tegenover elkaar. 

De leerachtige kegels hangen aan 
de takken en kleuren in de herfst 
bruin. De zaden zijn dan rijp, maar 
kunnen pas uit de kegel vallen als 
de schubben uit elkaar gaan staan 
wat pas in het volgend voorjaar 
gebeurt. In de daaropvolgende 
herfst vallen deze kegels dan af. 

                                                      
3 Veel werd op internet gevonden: o.m. Wikipedia en etymologische woordenboeken. 

                NATUUR 

Fijne spar 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kegelvrucht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaad_(plant)
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HERKOMST BEGRIPPEN 
Den hangt samen met het begrip tan of tanne dat in samenstellingen dennen-  werd 
en hieruit werd ons zelfstandig naamwoord den  afgeleid. In het Duitse 
tannenboum is het oorspronkelijke begrip bewaard gebleven. Het woord betekent 
woud, bos en men vermoedt dat de oorspronkelijke betekenis ontoegankelijk 
gebied  was. Wellicht omdat de dennenbossen vrijwel ontoegankelijk waren, 
werden de bomen in een dergelijk bos ‘tannen- of dennenbomen’ genoemd. 

Het begrip spar blijkt een geheel andere achtergrond te hebben. Bomen waarvan 
het hout geschikt was om latten  te maken kregen deze naam. Het begrip spar  
ontwikkelde zich in onze taal vanuit het vroeg Middelnederlands waar het lat  
betekende tot nu onbezaagde, rechte, dunnen stam, staak. Men meent dat het begrip 
oorspronkelijk teruggaat op het gevorkte einde van een boomstam. Het gebruik in 
de boerderij-bouw  met namen het spant ligt voor de hand. Wellicht dat het Duitse 
begrip sperre als slagboom bij een grens of valder, vouwer ervan afgeleid is.  
KERSTBOMEN 
Deze tijd van het jaar is geschikt om aandacht aan het fenomeen kerstboom te 
besteden. Annie Schreuders-Derks zal hierna aandacht besteden aan de volks-
culturele en religieuze aspecten ervan. In het vervolg van dit artikel willen we de 
natuurlijke bomen in het daglicht plaatsen, welke gebruikt worden als kerstboom. 
Fijne spar 
De  botanische naam is Picea abies (“dennenspar”) en wordt ook Picea excelsa (de 
hoge, verheven, uitstekende spar) 
genoemd. Deze boom zou men van 
oudsher de kerstboom  kunnen noemen. 
Deze boom groeit vooral in Noord- en 
Oost-Europa en in grote delen van Azië. 
Deze spar kan veertig meter hoog worden 
en bereikt  vaak een ouderdom van  
honderd tot honderdvijftig jaar. 
De schors is roodachtig, de naalden staan 
rondom de twijg en zijn ruim één tot bijna 
tweeëneenhalve centimeter lang en de 
lichtbruine kegels zijn tien tot negentien 
centimeter lang en tweeëneenhalve 
centimeter dik. 
Het timmerhout van deze boom wordt 
vuren genoemd. Het is in Nederland de 
meest gebruikte houtsoort. Het is niet 
alleen makkelijk te bewerken maar ook 
goedkoop. De kleur is bleek tot witachtig 
geel en wordt door licht verkleurd tot 
geelbruin. Het kwalitatief beste hout komt 
uit de koudere gebieden, omdat de bomen 
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daar trager groeien met als gevolg fijnere groeiringen. Daarom wordt het zelfs 
gebruikt in de  muziek-instrumentenbouw. 
Enkele jaren geleden heeft men een zeer oude fijnspar ontdekt in het Zweedse 
Dalarna. Onderzoekers van de universiteit van Umeå menen dat deze boom bijna 
tienduizend jaar oud is. De leeftijd is bepaald door de koolstof in het hout te 
analyseren. Het is dan de oudst bekende boom op deze planeet. 
Een bijzondere Fijne spar is een gecultiveerde boom: de slangenspar zo genoemd 
om de willekeurig kronkelende takken.  De boom heeft de bijnaam Virgata, wat 
zoiets betekend als uit tenen gevlochten of wilgenbos. 
Blauwspar 
Een tweede boom uit het geslacht van de sparren is de blauwspar. De botanische 
naam is Picea pungens ofwel de prikkende of stekende spar. Hij komt van nature 
niet voor in Europa, maar is ingevoerd uit Noord Amerika, waar hij dertig meter 
hoog kan worden. Echter in de koude streken van Canada komt hij als struikgewas 
voor. Deze spar kan groeien in een bodem die tot een halve meter  diep blijvend 
bevroren is. Deze bomen worden speciaal gekweekt voor kerstboom. Doordat ze 
trager groeien zijn ze duurder, maar ze hebben een belangrijk voordeel, namelijk de 
naalden vallen minder snel uit. 
Hij dankt zijn naam aan de blauwe glans van zijn naalden. 
Nordmann-spar 
De derde boom die als kerstboom gebruikt wordt behoort niet tot het geslacht van 
de spar maar tot dat van de zilverspar. Nordmann was een Finse bioloog die deze 
boomsoort in de Kaukasus of op de Krim ontdekte 
Evenals de Blauwspar duurt het langer voordat hij een gewenste grootte heeft en 
vallen de naalden minder snel uit. 
Deze boom wordt ook vaak in Europa geplant, wanneer er behoefte is aan wit hout. 
De boom is te onderscheiden van de Fijne spar doordat er geen vlaggetje aan de 
naald zit, wanneer men een naald uittrekt. De naalden zijn zachter en  langer  en 
twee millimeter breed met stompe top; dus ze prikken niet. De bovenkant van de 
naald is glimmend donkergroen en op de onderkant zitten huidmondjes in twee 
blauwwitte lengtestrepen. 
De boom kan gewoonlijk zestig meter hoog worden, maar er zijn ook exemplaren 
aangetroffen van vijfentachtig meter, waarmee het de hoogste boom van Europa is. 
Als jonge boom heeft hij een gladde bast, welke op latere leeftijd gegroefd wordt 
De boom is eenhuizig en plant zich voort in april. De kegels staan bovenop de 
takken, zijn tien tot twintig centimeter lang en ongeveer vijf centimeter  breed met 
honderdvijftig tot tweehonderd schubben. In elke schub zit een tweevleugelig 
zaadje. 
De Nordmann-spar houdt van veel regenval. Hete zomers met periodes van lange 
droogte kunnen fataal zijn. 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ume%C3%A5_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenhuizig
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De kerstboom 
Annie Schreuders-Derks 

O dennenboom, o dennenboom. 
Wat zijn je takken wonderschoon  
Ik heb je laatst in 't bos zien staan  
Toen zaten er nog geen kaarsjes aan.  
O, dennenboom, o dennenboom.  
Wat zijn je takken wonderschoon  
 
De Kerstboom heeft alles: groen dat de overleving van de 
natuur symboliseert, licht en glans, de wedergeboorte van 
de zon, kinderblijdschap, huiselijkheid, familiefeest, vrede, 
vriendschap en geschenken.  
Als wij onze kerstboom binnenhalen doen we feitelijk aan boomverering. 
Heilige bomen en takken spelen een grote rol in oude culturen. Groenblijvende 
bomen zorgden voor heil, vruchtbaarheid en geluk in de donkere wintermaanden. 
OORSPRONG 
De kerstboom is waarschijnlijk de voortzetting van een boomcultus die heel ver 
teruggaat (levensboom, meiboom, spijkerboom).  
De boom die in oorsprong werd vereerd was de eik. “Afkloppen op hout” moet 
eigenlijk op ongeverfd eikenhout, ofschoon sommigen beweren dat wilgen- of 
appelhout ook goed is. Hiermee denkt men het ongeluk af te wenden en men 
verheugt zich over genoten geluk. Ook als men geprezen wordt kan men dat 
afkloppen. De beschermende kracht van de boom wordt dan opgewekt. “Heidense” 
Germanen vereerden vooral de eik. Men probeerde hen tot het christendom te 
bekeren, maar hun boomverering was te diep geworteld. Dus pasten de christelijke 
missionarissen de standaard geworden procedure toe om heidense gebruiken over 
te nemen als ze het niet uitgebannen kregen.  
Van de H. Bonifacius (672 of 675 - 755) wordt in een prachtig verhaal verteld dat 
hij in de achtste eeuw, toen hij de kerstening van Nederland en Duitsland voltooid 
had, de heilige eik eindelijk omhakte. Maar... erachter stond een kleine spar die hij 
toen meteen maar aan het Kindje Jezus opdroeg. De vorm van de spar kwam hem 
goed uit, nu kon aan de Germanen worden uitgelegd dat de drie punten van een 
driehoek de H. Drie-eenheid vertegenwoordigen. De “heidenen” stemden 
waarschijnlijk in omdat ze gewend waren het zoveel mogelijk goden naar de zin te 
maken. Op die manier konden zij hun boom blijven vereren, terwijl zij zich 
officieel toch tot het nieuwe christelijke geloof hadden bekeerd. De basis van onze 
tegenwoordige kerstboom was geboren.  
Maar de kerk heeft eeuwenlang geprobeerd om de boomverering uit te roeien. 
Karel de Grote vaardigde in 807 een algemene verordening uit, waarin hij het 
opzetten van een kerstboom verbood, op straffe van tuchtiging. 

VOLKSCULTUUR 
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Paus Martinus II verbood in de tiende eeuw de kerstboom in heel Italië. 
Maar juist door de christelijke                   folklore komt het dat de kerstboom wist 
te overleven. Bij mysteriespelen in         kerken hing men behalve appels ook 
ouwels (ongewijde hosties) of witte wafeltjes in de boom, die de H. Eucharistie 
symboliseren. Toen de mysteriespelen       in de kerken verboden werden, vond de 
boom die daar een grote rol bij speelde,   zijn weg naar de woningen.  
Er zijn ook verhalen die vertellen dat de kerstboom herinnert aan de boom van 
goed en kwaad in het aards paradijs.     24 December is de dag van Adam en Eva. 
Zo kon de verguisde heidense boom,      behangen met rode appeltjes nog een 
katholiek tintje krijgen.  
 
De kerstboom in de kerstvieringen die wij nu kennen, is betrekkelijk nieuw. Vóór 
de 19e eeuw was hij in onze streken      nauwelijks bekend. Het duurde lang 
voordat de kerstboom overal werd        aanvaard.  
Het staat vast dat hij in 1604 al in de Elzas was ingeburgerd. In Straatsburg was er 
sprake van “een kerstboom met             papieren rozen en bladgoud, appels, 
koekjes en suikergoed.” 
Van kaarsjes was er voor het eerst         sprake in 1737, een Duitse dame zou op 
haar landgoed voor elk van haar            kinderen kaarsjes hebben aangestoken in 
een sparrenboompje. Vuur en licht           zijn vanouds verbonden met de midwinter 
festiviteiten. 
  



32  
 
 

Sommigen beweren dat Martin Luther met deze traditie begonnen is. Hij zou zo 
ontroerd geworden zijn door een glinsterende sterrenhemel, dat hij, thuisgekomen, 
dit wilde nabootsen voor zijn kinderen en een spar met kaarsjes versierde! Er is 
niets wat van deze gebeurtenis getuigt. Wel verklaarde hij de kerstboom tot 
symbool van de geboorte van Jezus. Vanwege het beeldenverbod werd dit een 
succes. Hierdoor zou het komen dat men in katholieke kringen de kerstboom lang 
als “protestants” gezien heeft. Wat zoveel als “heidens” betekent.  
In 1789 is er in Engeland voor het eerst sprake van: “dat charmante uit Duitsland 
geïmporteerde gebruik”. Vóór de 19e eeuw was de kerstboom verder nauwelijks 
bekend. Duitse immigranten brachten in 1821 de kerstboom als nieuwtje naar 
Amerika. 
Men zou kunnen zeggen dat prins Albert voor ons de trendsetter is geweest. Hij 
heeft voor koningin Victoria een kerstboom laten optuigen in 1840 in Windsor 
Castle. Zelfs toen sloeg het gebruik nog niet helemaal aan. Pas omstreeks 1860 had 
het gebruik zich over heel Engeland verspreid en werd het een essentieel onderdeel 
van de kerst viering. 
Het was in eerste instantie alleen de adel die deze mode volgde. Ook de 
Nederlandse Koninklijke familie met haar Duitse banden was met de Duitse 
tradities vertrouwd. Een bericht uit de NRC van 1855: “Ter gelegenheid van het 
kerstfeest was er in de vertrekken van HKH prinses Maria, dochter van HHKKHH 
prins en prinses Frederik, een kerstboom geplaatst, versierd met geschenken, welke 
aan een groot aantal meisjes, behoorende tot den burgerstand en die daartoe waren 
uitgenodigd, werden uitgereikt. HKH prinses Frederik onderhield zich met die 
kleinen allerminzaamst; er werden aan dezen ook eenige ververschingen 
aangeboden". 
In 1850 ging men van heinde en verre de grote kerstboom in Aken bewonderen.  
In 1863 schreef de Nederlandse volkskundige Dr. Eelco Verwijs (1830-1880): 
“Laat Duitschland zijn kerstboom en kerstkindeken, maar laat ons Sinterklaas.”  
Jan Tergouw (1814-1894) schrijft in 1871: “Hij heeft gelijk, maar ´t is te laat. Wij 
hebben dit dennenboompje met vlammend waslicht op de takjes en lekkernij en 
kindergoed reeds, en raken het niet weêr kwijt. Bij ´s Heilands geboorte komt geen 
boom te pas; en de Duitsche kerstboom zal wel eenige eeuwen ouder zijn dan 
Bethlehems kribbe; want wij kennen wel een heidenschen maar geen christelijken 
oorsprong voor dat verlichte dennenboompje. ´t Is met de fragmenten van ‘t 
Germaansche volksleven gegaan als met alle antiquiteiten; ze zijn verspreid, en´t 
eene is hier, ‘t andere daar bewaard” 
In “de Zonnewijzer”, een katholieke almanak uit 1940: “Er is geen enkel bezwaar 
om naast de kribbe in onze woning een kerstboom te plaatsen, wanneer het licht dat 
van hem uitgaat, onze gedachte richt op Christus, het licht der wereld. Zinvol is het 
deze boom te sieren met symbolen uit het leven van Jezus, er zijn zulke “Roomse” 
symbolen in de handel. Het Christus of Maria-monogram, het kruis, het Lam Gods 
en nog veel meer. Het rode vloeipapier om de lamp, de rode kaarsen en de rode 
kandelaars laten we over aan anderen”. 
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Dr. Jan de Vries (1890-1964) noemde de kerstboom in 1943 geen volksgebruik 
maar een modeverschijnsel.  
Het Vaticaan waarschuwde in de 19e eeuw nog in Italië tegen dit heidense gebruik. 
In die tijd was er in ieder huishouden wel een kerststalletje aanwezig, maar de 
kerstboom raakte pas na WOII in katholieke streken goed ingeburgerd. De eerste 
niet Italiaanse paus sinds eeuwen, Johannes Paulus II, heeft in 1982 voor het eerst 
een kerstboom op het Sint Pietersplein in Rome laten plaatsen. Sindsdien wordt het 
als een bijzonder eer gezien een kerstboom voor de paus te mogen leveren. 
VERSIEREN 
Het versieren van bomen gaat al terug tot in de duistere Middeleeuwen. Men 
geloofde toen nog in boomgeesten. Als de bomen hun blad verloren, dacht men dat 
de boomgeest hen verlaten had. Om de geesten over te halen weer in de boom terug 
te keren, versierden zij de kale bomen midden in de winter. Met oogstproducten 
van het afgelopen jaar, (appels, noten, stro). Dat werkte heel goed, tot groot plezier 
van iedereen kregen de bomen ieder voorjaar weer nieuwe bladeren. 
Dat gebruik ging in Europa vooraf aan het idee om in de winter een boom binnen te 
halen. In de huiselijke sfeer werden de versieringen steeds gevarieerder. Fruit, 
broodjes, strofiguren, snoepgoed en kralen werden er aan de takken gehangen. 
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KRANSJES IN DE BOOM, AAN DE DEUR EN OP TAFEL. 
De krans, de oneindige cirkel is beladen met symboliek: overwinning, trouw en de 
kringloop van het leven, (ring, grafkrans, lauwerkrans, herdenkingskrans, 
stralenkrans - aureool). 
Kransdragende engelen met een tekst of initiaal zijn het symbool van iets nieuws 
brengen. 
De oude Egyptenaren haalden rond de winterzonnewende dadelpalmen in huis. Om 
er zeker van te zijn dat het leven zou triomferen over de dood. 
Tijdens de Saturnalia ( nieuwjaarsviering ) snoeiden Romeinen om de zelfde reden 
groene takken, die in de vorm van een krans aan vrienden en familie geschonken 
werden “op hun gezondheid”. Die krans werd aan de voordeur gehangen. Onze 
deurkrans is dus niet zo eigentijds als wij wel denken! Ofschoon men eigenlijk 
alleen een krans op zou moeten hangen die men gekregen heeft. Eeuwige 
vriendschap heeft geen begin en geen einde. De deurkrans verwelkomt onze gasten 
(vrienden). Kwade geesten gaan voorbij. Klimop (wèntjergreun) in de krans staat 
symbool voor eeuwig leven. De stekelige hulst houdt demonen op een afstand. De 
kerstkrans zou ook een symbool van de zonnekringloop zijn.  
ENGELHAAR 
In de 17 e eeuw werden er in Duitsland barokke mallen van engelenkopjes gebruikt 
om wasfiguurtjes van het kindje Jezus te maken. Die werden in de boom gehangen 
als herinnering aan de geboorte. Als kroon in de kerstboom werd een grote figuur, 
in de vorm van een engel geplaatst. De haren van zilver of gouddraad (glasvezel) 
werden uitgespreid over de takken. De engel maakte na verloop van tijd plaats voor 
de ster van Bethlehem, later nog voor “de piek”. Maar engelhaar bleef populair. 
KAARSEN 
Warmte en licht zijn voor alle leven op aarde noodzakelijk. Door het aansteken van 
de kaars als symbool hoopte men het licht van de zon te kunnen aanmoedigen snel 
terug te keren. Deze gewoonte werd door het hele christendom overgenomen 
omdat Christus “Het licht van de wereld” is. Het heldere licht van de kaars zou ook 
de ster van Bethlehem vertegenwoordigen. Al in de tijd van de midwinterfeesten 
weerden kaarsen gevaar en onheil af. Kaarsen zouden de zieltjes van overledenen 
helpen hun weg te vinden in de donkere winternachten. Nu nog worden kaarsen 
aangestoken bij ontelbare gelegenheden. Overal waar boze geesten geweerd 
moeten worden. Bij doop, huwelijk, begrafenis, in kerken, kapelletjes en 
heiligdommen.  
De eerste elektrische “namaak” kaarsjes doken uit angst voor brandgevaar op in 
Amerika, in 1882. Edisons Electric Lights Company. In een dagbladadvertentie uit 
1924 staat: “Tooit uw Kerstboom met Philipslampjes.” 
GLAZEN VERSIERINGEN 
De meeste glazen versieringen komen uit de streek rond Thüringen en Bohemen. 
Al meer dan acht eeuwen werd er primitief glas gemaakt in de wouden van 
Midden-Europa, van Bohemen tot Thüringen en verder. Het waren Wald- of 
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Wanderhütten, wat betekent dat ze geen vaste plek hadden, maar meereisden met 
de houtkap. Als grondstof hadden ze n.l. vooral beukenhout nodig. Het bedrijfje 
werd gewoon verplaatst. Doordat de stad Thüringen het centrum van de apotheek 
en medicijnbusiness was, waren er al vanaf 1600 glasblazerijen op een landkaart 
ingetekend.  
Rond 1830 was het maken van ornamenten een groeiende huisindustrie. Complete 
families deden mee. Vaders en zonen namen het glasblazen voor hun rekening, 
moeders en dochters schilderden, verguldden en versierden de breekbare goederen. 
Hun namen zijn bekend, want de nazaten wonen er immers nog. Het is de 15de 
generatie glasblazers intussen! 
Tegen het einde van hun werkdag werden de glasblazers in de glasblazerijen speels 
en hielden wedstrijden wie de grootste bal kon blazen. Dunwandige glazen ballen 
met een spiegelend oppervlak. Toen ze klaar waren werden die ballen weggegooid. 
Hun vrouwen namen ze mee en verkochten ze op de plaatselijke kerstmarkten als 
nieuwigheid. De glazen ballen werden in de deuropeningen gehangen en het 
duurde niet lang of men schreef er magische krachten aan toe. Ze werden 
geestballen of heksenballen genoemd tegen het boze oog. Ongeacht langs welke 
kant het kwaad wilde binnenglippen, het zou zichzelf in de bal weerkaatst zien, iets 
waar zelfs een heks of geest met een boos oog niet tegen kan! 
Die eerste glazen ballen waren te zwaar om in de kerstboom te hangen. Maar de 
glasblazers die hier een winstgevend idee zagen, maakten kleinere ballen met een 
bevestiging er aan om in de boom te hangen. Zo was de moderne kerstbal geboren!  
In 1870 exporteerden den glasfabrieken in Bohemen al naar de rest van de wereld. 
Trompetjes: midwinterhoorn om lawaai te maken in de donkere tijd. Of bazuinen 
van de meest muzikale engelen. 
 
Iets nieuws in onze kerstboom zijn de uit Amerika overgewaaide rood/wit 
gestreepte wandelstokken. Toch hebben ook deze pepermunt zuurstokken een oud 
(Duits) verhaal.  
In 1670 zou in Keulen in de kathedraal een onderwijzer/koordirigent op het idee 
gekomen zijn om de kleine koorknapen tijdens de lange kerstceremonie rustig te 
houden. Maar de dirigent vroeg zich wel af of de priester en de ouders in zouden 
stemmen met het idee om de kinderen te laten snoepen tijdens de kerkdienst. Om er 
een geloofwaardig onderwijzend (kerst)verhaal van te maken verzocht hij een 
plaatselijke snoepfabrikant zuurstokken te maken in de vorm van een herdersstok. 
Hij vertelde aan de kinderen dat het de stokken van de herders waren die Jezus 
kwamen bezoeken. De omgekeerde stok wordt de J van Jezus, de goede herder. De 
stok was zuiver wit en vertegenwoordigde het zondeloos leven van Jezus. De rode 
strepen stonden symbool voor het bloed van Christus. Zo was de stok niet alleen 
een traktatie maar ook een leermiddel. Augustus Irmgard van Wooster, een 
Duits/Zweedse immigrant, schijnt deze stokken al in 1847 in Amerika gelanceerd 
te hebben.  
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ANDERE WETENSWAARDIGHEDEN 
Tussen 1870 en 1900 werd er in Lyon krullend metaaldraad geproduceerd. Dat 
werd populair om in fantasiedecoraties te verwerken. Later werden ook 
versieringen gemaakt van plaster of Paris (soort gips), papier, aluminiumfolie, 
katoen en hout. Lamettaslingers, dun gewalst staniol of tin soms met iets van lood, 
zouden ijspegels moeten voorstellen. 
Het patent op de eerste gietijzeren kerstboomstandaard werd in 1866 gegeven. 
De echte Kerstboom is een fijnspar (Picea abies) die wordt gebruikt voor 
kerstversiering. Als kerstboom wordt ook wel de zilverspar (Abies alba), Duits: 
Tannenbaum, in het Nederlands verbasterd tot dennenboom en andere 
naaldhoutsoorten gebruikt.  
Onder de naam vuren is het hout van de fijnspar het meest gebruikte bouwhout in 
Nederland. Terpentijn wordt gemaakt uit hars van deze boom. 
Onze kerstbomen komen meestal uit Scandinavië of uit de Ardennen. 
Meestal is een kerstboom tussen 7 en 14 jaar oud. 
In Japan plaatst men een met appels getooide boom voor de deur. 
In Hongarije liet men vroeger de kerstboom gewoon in het bos staan en ging er 
heen. 
In Zweden werden jonge pijnbomen van schors en takken ontdaan en buiten gezet. 
Een ongeschreven wet tot de jaren 1960 was dat kerstversiering niet vóór 
Sinterklaas binnengehaald mocht worden. Het optuigen van de kerstboom gebeurde 
op kerstavond. Pas na Driekoningen werd alles weer opgeruimd. Soms zelfs met 
Maria Lichtmis (2 februari). 
Kunstkerstbomen worden vaak verkocht met een spuitbus met “echte boomgeur!” 

Deze “bomen” moeten verplicht 
van een vlamvertragende 
kunststof zijn. 
Kerstboomverbranding: na de 
feestdagen worden plaatselijk de 
kerstbomen verzameld om op 
een avond in het bijzijn van de 
brandweer aangestoken en 
verbrand te worden.  
Uiteindelijk is de boom een 
uiting van vriendschap 
geworden. Noorwegen stuurt elk 
jaar een boom naar Engeland, 
Finland naar Antwerpen en 
Brussel. 
Misschien wordt hij nog eens het 
symbool van vrede en 
vriendschap tussen de naties!! 
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Waarnemingen Appelvinken in IJzerenbos en 't Hout te Susteren in 2012  
Jan Smeets 
BESCHRIJVING VAN DE SOORT 
De Appelvink is een grote vink, met extreem zware kegelvormige snavel waarmee 
hij pitten van steenvruchten kan kraken, maar zaden van beuken, esdoorns en iepen 
vormen samen met knoppen en insecten het hoofdvoedsel. In vlucht te herkennen 
aan witte tekening op vleugels en brede witte staarteindband. Mannetje en vrouwtje 
zijn qua kleur nagenoeg gelijk. Als opvallend kenmerk heeft het mannetje geheel 
donkere binnenste armpennen met paarsblauwe glans. De soort heeft een 
teruggetrokken leefwijze, vaak hoog in bomen, is zeer waakzaam, schuw en 
moeilijk te observeren. Vertoont geen territoriaal gedrag (blijft beperkt tot 
partnerbewaking om overspel te voorkomen) en nestelt vaak op honderden meters 
van waar voedsel wordt gehaald. Dit schept grote problemen bij de interpretatie 
van veldwaarnemingen. Appelvinken broeden veelal in gemengd oud loofbos. De 
voorjaarstrek begint begin februari met als piek de maand maart en eindigt begin 
april. Eind maart-begin april komt de paarvorming op gang met woeste 
achtervolgingen, baltsgedrag en luidruchtige geluidsuitbarstingen. De najaarstrek 
vindt plaats van eind september tot half november met de piek half oktober. 
Hoewel de Appelvink in alle delen van Limburg wordt aangetroffen is hij vooral 
karaktervogel van het Zuid-Limburgse Heuvelland beneden de lijn Heerlen-
Maastricht. Het aantal geschatte paren bij het provinciale onderzoek in 2000-2004 
kwam uit op 1200-1800 op een landelijk totaal 8.000-10.000. De Nederlandse 
populatie Appelvinken is een stand1- trekvogel2. Beschikbare waarnemingen 
wekken de indruk dat er betrekkelijk weinig (enkele tientallen) broedvogels in 
Limburg overwinteren en dat er normaliter ook weinig grote aantallen van elders 
blijven hangen. voedsel van de Appelvink bestaat uit o.a. harde pitten de zaden van 
haag- en roodbeuk,  
 
 
 
 
 
Onderzoek   
De onderzoeksgebieden IJzerenbos en 't Hout met een gezamenlijke oppervlakte 
van 174 ha zijn in 2012 onderzocht conform de richtlijnen van Vogelonderzoek 
Nederland. Per bosgebied zijn 10 bezoeken gebracht tussen februari en juli. Naast 
deze 10 verplichte bezoeken zijn vanaf half februari tot eind april 'n tiental extra 
bezoeken gebracht met name om de voorjaarstrek van de Appelvinken niet te 
missen.  
 

                NATUUR 
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Waarnemingen 
In 16 jaar broedvogelonderzoek in het IJzerenbos en 't Hout is het mij niet gelukt 
om één broedgeval van een Appelvink te noteren, vandaar de extra aandacht aan 
deze soort afgelopen jaar. Mijn eerste waarneming in 2012 was op 2 maart en mijn 
laatste op 6 april. Na 6 april zijn ook door andere waarnemers geen waarnemingen 
van Appelvinken in het IJzerenbos of 't Hout in Vogelarchief Limburg ingevoerd. 
Met enige zekerheid kan dan ook worden aangenomen dat in 2012 geen 
Appelvinken in beide bosgebieden hebben gebroed.  
 
Aantal exemplaren in IJzerenbos en 't Hout 2012 
 
datum aantal exemplaren gebied 
   
2 maart 5 't Hout 
5 maart 2 IJzerenbos 
7 maart 2 't Hout 
10 maart 3 IJzerenbos 
13 maart 4 IJzerenbos 
27 maart 4 't Hout 
29 maart 1 't Hout 
3 april 4 't Hout 
6 april 1 IJzerenbos 

 
 
Aantal- waarnemingen en exemplaren in Limburg 2008-t/m aug. 2012 
                          2008                  2009                 2010                  2011                  
2012 

maand wrn ex wrn ex wrn ex wrn ex wrn ex 
jan 13 20 74 114 20 37 99 431 36 122 
feb 55 128 66 112 50 233 101 402 75 200 
mrt 72 208 109 191 129 311 266 710 306 757 
apr 63 98 163 274 114 216 103 211 126 231 
mei 48 74 67 96 79 125 59 92 98 143 
jun 30 52 46 76 52 96 103 244 51 118 
jul 13 25 15 17 29 55 37 100 49 103 
aug 15 55 22 50 20 55 18 39 16 26 
sept 19 68 19 29 44 187 20 54   
okt 115 745 51 114 117 628 55 219   
nov 63 113 8 21 135 340 23 46   
dec 56 79 21 65 68 150 24 81   
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Naschrift 
Het is vreemd maar waar dat Limburg in 1999 meer mensen dan broedvogelparen 
telde. Voor iedere Limburger was dus minder dan één paar vogels beschikbaar om 
van te genieten. Dit toont weer eens aan in wat voor een dicht bevolkt land we 
heden ten dage leven en hoe schaars de ons resterende natuur is. 
_________________________________________________ 

1standvogel = het hele jaar aanwezig 
2 trekvogel = overwinterd buiten het broedgebied ten zuiden van Nederland  

 
Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl 
 
Literatuur 
-Broedvogelonderzoek IJzerenbos en 't Hout 1996-2012 
-Avifauna van Limburg 
-Atlas Nederlandse Broedvogels 
-Stand van de vogels 2010 Vogelbalans Vogelonderzoek Nederland en CBS 
-Tijdschrift Limburgse Vogels 
-Kwaliteitstoets IJzerenbos en 't Hout Natuurmonumenten 
-Vogelarchief Limburg 
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Gedichskes 
Mandy Lendfers 
 
Van benne 

’n Veróntsjöljiging veur al ’t leid 
’n sjpietbetuging omdet ‘t noe nog geit 
Veur alles waat ich ‘r höb aangedaon 
Veur al die kieëre det zie allein moos sjtaon 
Veur ’t vrechte, mer bedank veur ’t vechte 
Sorry veur ‘t neet waardere en veur ’t negere 
Veur ’t sjaaje van ‘t vertroewe 
En det zie neet op mich koos boewe 
Veur de teleursjtelling kieër op kieër 
Veur  sjtómmiteite en nog väöal mieër 
Mer veural veur de daag same, die ich noe mis 
Alvas ‘ne Sorry, veur es eine van ós d’r oajt neet mieër is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echte vrunj 

Maedjes, nog jóngk, mer waat geit ‘t laeve sjnel 
Es ze same wore, good in hun vel 
Vrunj veur ’t laeve, noe en den zjwaor 
Biejein euver de vloer, al 23 jaor 
Ein traon, ein gebieër, zoa aan dien deur 
Hoofs mer te rope, dao bön ich toch veur 
Väöl onvergaetelike momente van kalle tot drènke midden in de nach 
Die momente det ich val en doe neet mieër biej kumps van de lach  
Det wederzijds begrip, de sjtiltes, ós deerkes, ózze taal, 
Dees vrundsjap is uniek, die is fenomenaal 
 
 

                VOLKSCULTUUR 
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Broor en zus 

Veer henj oet eine boek,  
twieë henj op eine boek. 
Twiee kamers,  
toch same in ein bèd. 
Väöl vrunj,  
sjpass mitein. 
Groate familie, 
gans allein. 
Nachte same,  
eine babyfoon. 
Akelige geluide,  
daeke euver mich haer doon 
Talloze fieëste,  
same oppe euverloup. 
Vief nachkusjes,  
veurdet ich nao dien kamer loup. 
Euver toekoms kalle, 
allebei nog zoa klein. 
Noe volwasse, 
nog ummer twieë henj inein. 

Ze ginge same door waer en wèndj 
Tornado’s getrotseerd, get vöal veur ‘n kèndj 
De sjnaak, de sjterke , heel ‘t maedje  vas 
‘ne Besjermer, wiej ‘ne dikke raegejas 
Altied zörge veur ’t susse 
Meistal wis hae ’t vuur waal get te blusse 
Hae, dae veur ‘t maedje in de bres sjpróng 
Hae, dae vreuger ummer veur ‘m kloarsjtóng 
Hae, nog ummer mien rechterhandj 
Broor en zus böste veur ’t laeve, hauwt vas dae bandj. 
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Wo zoewwe ze 't van doon?  
Ad van Mierlo 

De lènkse en ouch mien rechse bure,  
ich höb al dèkker zitte glure,  
en ich bèn neet de einigste in de buurt,  
want 't is bekènd, ze zitte allebei mer gehuurd.  
Hae wirk geweun mer oppe koel,  
mer waal altied ein dikke segaar in z'n moel,  
en zie, zie löp t'r bie wie eine pópperel,  
net wie die van lènks, ouch zónne del.  
Gaon drie kieër per jaor nao 't boetelandj,  
good aete? how mèr, get veur in eine haole tandj,  
ich weit zeker det ze op eine camping gaon sjtaon,  
sjnap ich neet, det ze zich dao waal mit de bure versjtaon.  
Die poete aevel aan beis kenj,  
die hawte ze ouch neet in de henj,  
en alles waat ze wille det wurdt ze gegaeve,  
ónverantjwoord wie zoan luuj op vandaag laeve. 
 "Wo zoewe ze 't van doon?" vreug mich de vrouw altied,  
es of ze mich 't ein of anger verwiet ,  
“Ich zeen ’t ouch … “is den mien vas kommentaar,  
normaal is 't neet, ich vènj 't mer raar.  
't Kan mich eigelik niks verrekke,  
al blief ich mich d'r euver opriete,  
det ze mich es eine ónnuezele versjliete,  
ze wone mer geweun gehuurd,  
det wèt jao de ganse buurt.  
  

VOLKSCULTUUR 
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D'r is mïëje tösje Hemel en Aerd  
Ad van Mierlo 

D'r is mïeë tösje Hemel en Aerd,  
det höbbe ze zich vreuger al bedach,  
teminste, det wurdt zoa bewaerd  
en dao zit ich euver te prakkezere vannach.  
Ich sjöd mich nog ei glaas wien in  
en besjloet det is tr lèste veur vandaag,  
wie woor ouch alweer diej zin?  
verdomme, dalik hob ich ei sjtök inne kraag.  
D'r is mïeë tösje Hemel en Aerd,  
ich kèn 't nog altied neet sjnappe,  
ich hob det ouch noaijts bewaerd,  
nog ei glaas en seffes vergaet ich de trappe.  
Mesjiens höbbe ze get anges wille zègke,  
get euver good en get euver kwaod,  
k'r djuuj, ich waer zaat, ich mót mich gaon lègke,  
ich weit 't nog, 't ging euver de naolj en de draod.  
D'r is mïeë tösje Hemel en Aerd,  
mesjien hawwe ze toch waal geliek,  
want 't laeve blif de meujte waerd,  
teminste zoa wie ich 't noe bekiek.  
't Is middernach,  
en ze hawwe dus vreuger geliek,  
ich gluif ich bèn noe oetgedach,  
ich vènj det de Aerd oppen Hemel liek.  
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Kroniek van Zöstere     
 

10 sept. Mevrouw Mia Widdershoven (IJsstraat)  ontvangt een koninklijke 
onderscheiding voor haar inzet voor asbestslachtoffers gedurende de 
laatste vijfentwintig jaar 

11 sept. Busreis van de vereniging naar natuurpark Hoge Veluwe 

19 sept. Provincie Limburg geeft anderhalve ton subsidie voor de restauratie en 
herbestemming van het monumentale klooster te Mariaveld. 

22 sept. Uitreiking derde deel van de vierdelige serie Limburgse  Almanak aan 
pastoor-deken Geurts en burgemeester Hessels.  Een programma van 
anderhalf uur in de Amelbergabasiliek. 

24 okt.  Stichting d’n Hook startte voor de schoolgaande jeugd een cursus. 
Onder de naam “Jeugdatelier” worden vijftien lessen verzorgd voor 
kinderen van de leeftijd 7 tot en met 12 jaar: boetseren, glasmozaïek, 
tekenen en knutselen staan op het programma. 

27 okt. De gemeente is een wandelpadennetwerk aan het ontwikkelen van maar 
liefst tweehonderdvijfenzeventig kilometer. De bewegwijzering vindt 
nog dit jaar zijn voltooiing. Het plan was te realiseren met onder meer 
Europese subsidie uit Brussel. 

29 okt. Schutterij St. Petrus en Paulus: Laura Janssen en Aniek Schmeitz 
werden respectievelijk nationaal kampioen en tweede in hun klasse. 
Ellen Schmeitz en Nina Pijpers werden als duo tweede tijdens de 
nationale kampioenschappen. 

30 okt. Harmonie St. Cecilia : Nederlands kampioen trio multipercussie Luuk 
Wolfs, Mathijs Geraerts en Wouter Grootjans! Emile Veldhuis werd 
vierde 

14 nov. DE bibliotheek sluit in Susteren per 1 december of anders per dato dat 
er een afhaalpunt  in zorgcentrum Vastrada, met name voor de oudere 
en minder valide inwoners van onze kern. 

15 nov. Rond deze tijd startten de werkzaamheden aan het nieuwe Medisch 
Centrum Susteren  op de plaats tot waar voor kort de Majoor 
Evansschool stond. De handeling van eerste steen legging werd verricht 
door de Nieuwstadtse-Roosterense wethouder Peter Pustjens. 

23 nov. Voetbalclub SC Susteren wipt EVV uit Echt uit het bekertoernooi. 

24 nov.  De provincie Limburg maakt bekend dat medio 2013 gestart wordt met 
de aanleg van een turbo-rotonde op het kruispunt Dieterderweg- N276 – 
Maaseikerweg. 

KRONIEK VAN ZÖSTERE     
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26 nov. Het keizerspaar Beckers is in Antwerpen opgenomen in de Ordo 
Nobilis Papegayi (De illustere orde van de Papegaai). Ze ontvingen de 
zilveren medaille met gouden papegaai 

29 nov.  Rondleiding in het voormalige klooster van de lazaristen. In dit 
rijksmonument zijn volop werkzaamheden bezig om het te veranderen 
in een hospice voor acht personen. Met een ploeg van veertig mensen 
wordt er dagelijks gewerkt. De plannen voor inrichting van de tuin 
behelzen onder meer om bejaardenwoningen op de eerste verdieping. 
Het zou in april klaar zijn. 

 
Gelaeze     

GOLDEN SIXTIES. 
In de gebouwen van de Oude Stad in het Openluchtmuseum Bokrijk (Belgisch 
Limburg) is een permanente opstelling te zien over de Sixties en in het Limburgs 
Museum te Venlo loopt tot 6 januari 2013 de tentoonstelling Flower Power. 

HEEMKUNDEVERENIGING GELEEN. Het verenigingsnummer 2012-3  bevat een artikelen 
over de geschiedenis van het pand Marcellienstraat  6. Verder gezegdes, over 
kruisen en kapellen  en een kroniek van de familie Göbbels. 
(www.heemkunde-geleen.nl) 

NATUURMONUMENTEN. Kwartaalblad  Puur Natuur. In dit herfstnummer artikelen  over 
het Leuvense bos, hoe leggen treekvogels duizenden kilometers af, de 
vliegenzwam  en de kruisspin. (E: puurnatuur@natuurmonumenten.nl) 
De mooiste wandelroutes vind je op nm.nl/routes  

ECHTER LANDJ . September 2012 bevat het artikel Van putten en pompen tot 
waterleidingnet. De drinkwatervoorziening in Echt. 1650-1950.  
info@echterlandj.nl    www.echterlandj.nl  

POTJESROMAANS.  Romaanse talen als Frans, Spaans, Italiaans, Portugees en zelfs 
Roemeens zouden hun oorsprong in het Latijn hebben. Dit Latijn zou de taal zijn 
geweest in Rome op straat en in de basiliek. Uit een vergelijk bleek dat de 
Romaanse talen toch wel sterk afweken van het Latijn.  
Men meent nu dat het Latijn een taal is als het Esperanto, een taal die kunstmatig 
met behulp van bestaande talen gemaakt is. In de derde eeuw vóór Christus wordt 
er opeens Latijn geschreven …  door Grieken  en bewonderaars van Griekenland 
en hun taal. De overeenkomsten tussen Grieks en Latijn zouden zeer groot zijn. 
Het Latijn werd de taal van de bovenlaag in Rome, die dus in wezen tweetalig 
waren, zoals de aristocratie in Nederland dit ook lange tijd is geweest. 
Het gewone volk sprak een taal die wel proto-romaans wordt genoemd en deze 
werd door de Romeinse soldaten en handelaren over Europa uitgestort. Hieruit 
groeiden de Romaanse talen. De kerk van Rome nam de gewoonte van bovenlaag 
van de Romeinen over en gebruikte het Latijn. 

GELAEZE     

mailto:puurnatuur@natuurmonumenten.nl
mailto:info@echterlandj.nl
http://www.echterlandj.nl/
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Awwer foto’s 
 
VOLMOLEN TIJDENS OORLOG 

 
Ton Derks in 1942 in de kar waarmee  in 
1944 het hoognodige werd meegenomen 
tijdens de evacuatie. 
Twee andere kiekjes zijn gemaakt in de 
lente van 1944. Hier zien we Ton met zijn 
broertje Kees in een wei bij de volmolen 
 
 
 
 

 
  

AWWER FOTO’S 
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ROWAN KAMP 1966 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamp Rowans 1966 
Rowans waren  onderdeel van de 
verkenners St. Albericus. Het waren 
jongens in de leeftijd van vijftien 
tot achttien jaar 

(Foto Martin Denis) 

 

 

1.  Wil Schulpen   2. Jac Claessen   3. John Derhaag 
4.  Har Pluijmakers  5. Martin Denis  6. Thei Cuypers 
7.     Har Klinkers    8. Jac van de Winkel 9.René Palmen   
10.  Harie Lempens  11Jo Lempens  12 Ed Pörteners 
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Programma komende twaalf maanden 

Alle activiteiten beginnen om 19:30 tenzij anders vermeld. 

21 jan. Kwartaalavond, nader in te vullen 

21 mrt. Verschijnt Heemklank 2013, 1 

15 apr. Jaarvergadering; Theater  en dansgroep SAS (Jos Prop) 

14 mei Busreis naar Lambertuskerk Horst (gids), Melderslo Openlucht 
museum De Locht , Belfeld (diner) 

21 jun. Verschijnt Heemklank 2013, 2 

22 jun. Busreis naar Keulen: Kölner Dom en ?? 

15 jul. Film: Limburgse Symphonie en natuurfilm (Ton Vranken) 

15 aug. !7:45 uur: Kroedwèsj met H. Mis in de Amelbergabasiliek en 
omlijsting Natuurvrienden, samenzijn 

10 sept. Bustocht: Volksverhalen 

21 sept. Verschijnt Heemklank 2013, 3 

14 okt. Kwartaalavond, nader in te vullen 

20 nov.  Sjterre sjtraole, samen met Veldeke.  

21 dec. Verschijnt Heemklank 2013, 4 
Alle programmaonderdelen onder voorbehoud  
 
 
 
 
 
 
Redactie Heemklank: Annie Schreuders-
Derks, Cor Voorter , Wil Schulpen. 
Corrector: Loek Storken  

Contact: Feurthstraat 25, 6114 CS  
NatuurvriendenSusteren@gmail.com 

Bestuur: Jos Douven–voorzitter; Wil 
Schulpen–secr./penmr.; Annie Schreuders-
Derks, Loek  Storken, Cor Voorter-leden 

Kopie: Vóór 15 februari 2013 inleveren bij 
één van de leden van de redactie. 
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Contributie bedraagt € 18,00 per jaar 
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