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Weurdje van de redaksie 

Mit Paosje krege weer vreuger nuuj kleijer. Noe haole weer ós nuuj kleijer es weer 
det wille of de nuujste moadetrends wille volge. 

Es redaksie zeende probere weer ouch ummer van alles óm uch zo breid meugelik 
te informere en te ammesere.  

Weer probere zoa väöl wie meugelik informasie te vergare, te selektere en door te 
gaeve. 

Soms mótte veer get langer zeuke, soms kump ‘t geweun aangeweijd. En soms 
waere veer verrasj door gassjrievers op ‘t ein of anger gebied wo ós vereniging 
aktief op is. 

Ouch bènne ‘t besjtuur euverlègke weer wat  veur óngerwerpe van belang zouwe 
kènne zeen veur uch  en op waat veer meneer dat weer det good biej uch ónger de 
aandach kènne brènge. 

Weer blieve uch gaer oetneuëdige öm ouch zelf zake aan te drage. 

Hawt d’r waal raekening mit det de sjriever van ein sjtökske, artikel, gedich of 
vertèlselke zelf de verantjwoording dreug veur d’n inhoud.  

Ouch deze kieër weer väöl laesplezeer! 
je van de redaksie 

  

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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Maandag 15 april a.s.:  Jaarvergadering/optreden THEATER-  & 
ZANGGROEP SAS 
Door Cor Voorter 
THEATER-  & ZANGGROEP  SAS (Stichting Amateurtheater Swentibold) zal 
maandag 15 april a.s., aansluitend aan de jaarvergadering van onze vereniging, na 
de pauze invulling  geven aan deze thema-avond. 

De groep heeft verschillende liederenprogramma’s en intieme (huiskamer-)toneel-
voorstellingen op haar programma staan. Met deze producties treedt de groep in 
binnen- en buitenland op. Momenteel repeteert SAS  aan een nieuw muzikaal 
theaterprogramma dat in oktober en november a.s. in première gaat. 

Maandag 15 april zal de twintigkoppige zanggroep de voorstelling “’t Wónjer van 
’t laeve” komen zingen. Hierin wordt het leven in het dialect bezongen, van 
geboorte tot dood. Over werk en vrije tijd, liefde en verdriet, geluk en tegenslag. 
Kortom de seizoenen van het leven. Een leven dat zich afspeelt tussen “met 
blijdschap geven wij kennis” en ” bedroefd delen wij u mede”.   
De liederen zullen worden afgewisseld met kleine gedichtjes, waarin aspecten van 
het leven op een luchtige manier aan bod komen. 

De koordirectie en arrangementen zijn van de hand van Rob Hodzelmans 
gebaseerd op de muziek van Italiaanse volksmelodieën. Herman Veugelers, G. 
Rapaille en Jos Prop tekenen voor de teksten. 

Van harte nodigen wij u uit voor deze veelbelovende bijdrage van  
Theater- & Zanggroep SAS aan deze thema-avond.  
Vanzelfsprekend is de toegang voor leden gratis. Introducés en niet-leden vragen 
wij om een welwillende bijdrage van € 2,--! 
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Attentie: Rabobank Clubkas Campagne! 
Verleden jaar heeft de Vereniging van Natuurvrienden Susteren 
voor het eerst een sponsorbijdrage ontvangen van de Rabobank, bij 
welke bank onze vereniging een rekening heeft lopen.  
Recentelijk heeft de Rabobank haar totale sponsorbedrag 
gelimiteerd, waardoor alleen die organisaties door de Rabobank 
zullen worden gesponsord, die de meeste stemmen verkrijgen van de Rabobank-
leden tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. 
Ieder Rabobank-lid krijgt begin april een code om te stemmen in de periode van 10 
tot 21 april. Door uw stem uit te brengen op de Vereniging van Natuurvrienden 
maakt u het mogelijk dat onze vereniging ook dit jaar weer in aanmerking kan 
komen voor een sponsorbijdrage in het kader van de Rabobank Clubkascampagne. 

Stem tussen 10 en 21 april a.s. en laat uw stem niet verloren gaan!! 
Alvast bedankt voor uw stem en steun! 
 
 

  

Contributie 2013:  ¾ van de leden heeft inmiddels de contributie voldaan, 
maar ¼ moet dit nog doen. S.v.p.: Even nakijken en eventueel alsnog 
overmaken. 
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2013 Jaar van de Patrijs 
Jan Smeets 

De eens zo algemene Patrijs van het boerenland is tegenwoordig een zeldzaamheid. 
De meeste vogelsoorten van deze soortgroep staan sterk onder druk, onder andere 
door afname van geschikte broedhabitat en voedselschaarste. Broedvogels van het 
boerenland verliezen tot 75% van hun populatie in 50 jaar tijd. De Patrijs maakt 
hierop een uitzondering, deze soort kent zelfs een achteruitgang van 95%. Dit maakt 
de Patrijs tot de snelst achteruitgaande soort van de akker- en weidevogels. 
Verschillende oorzaken lijken hieraan ten grondslang te liggen zoals: 
 de kuikenoverleving is afgenomen door pesticidengebruik, hierdoor verdwenen 

akkeronkruiden en daarmee insecten, het voedsel voor jonge kuikens;  
 door schaalvergroting en intensivering van de landbouw en verandering van 

gewasdiversiteit in het boerenland is broedhabitat en voedselaanbod verloren 
gegaan; 

 maïsvelden domineren het teeltplan en permanente graslanden worden 
schaarser; 

 omschakeling van zomer- op wintergranen zorgt voor sterke afname van 
stoppelvelden in de winter en dus voor slechtere winteroverlevingskansen voor 
zaadetende overwinteraars en onze eigen broedvogels; 

 te vroege maaidata van graslanden, uitmaaien nesten, minder dekking meer 
predatie. 

Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming willen verdere achteruitgang niet 
laten gebeuren en hebben daarom 2013 uitgeroepen tot het "Jaar van de Patrijs". 

Door middel van verschillende typen tellingen, uiteenlopend van losse 
waarnemingen tot populatietellingen en gericht onderzoek willen Sovon 
Vogelonderzoek en Vogelbescherming in samenwerking met vele enthousiaste 
vrijwilligers gegevens over de Patrijs verzamelen die gebruikt kunnen worden om 
de achteruitgang van deze soort een halt toe te roepen. Daarnaast zullen projecten 
worden opgezet die laten zien 
hoe een patrijzengebied eruit 
moet zien en hoe dat ingepast 
kan worden op een 
boerenbedrijf. 
Jan Smeets, Jozefstraat 15,  

6114 EG Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl 
Literatuur: 
o Vogelnieuws Vogelbescher-

ming Nederland 2012 
o Sovon-Nieuws december 

2012 
o Vogelbalans 2012 thema 

boerenland Sovon 
  

NATUUR 
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Het jaar van de Patrijs  
Annie Schreuders-Derks   

In oude vogelboeken worden vogels niet alleen beschreven naar hun uiterlijk en 
gedrag, maar bij elke soort leest men ook of hij eetbaar is en hoe hij smaakt. Er 
worden zelfs recepten beschreven. Patrijzen werden al in de antieke tijd gefokt 
voor consumptie, net als fazanten en kwartels. Heel chique was pauwenvlees, 
vooral de tong en de hersenen van pauwen golden als delicatesse. De gegoede 
middenstand at lijsters en goudvinken. Nog in de achttiende eeuw aten reizigers 
met weinig geld in eethuizen een menu met kraaien of haviken.  

Uit het kookboek van mijn moeder (1930): “ Gebraden Patrijs, Perdreau Rôti.  
Wrijf de patrijzen met een vochtigen doek van binnen en van buiten af. Dresseer en 
bardeer de vogels. Braad ze in boter tot ze goudbruin en gaar zijn. Verwijder het 
spek en de draden. Trancheer de vogels en serveer ze met de jus. Hebt gij 
gelegenheid de patrijzen aan het spit te braden, wikkel dan elk der gebardeerde 
vogels in een wingerdblad en begiet ze tijdens het braden telkens met een dun 
straaltje olijfolie. Maak het opgevangen braadvocht af met wat zuren room”. 

De patrijs staat voor: wellust, vrouwelijke energie en zelfstandigheid. 
Zijn potentie stond zo hoog in aanzien dat men zelfs vertelde dat alleen door zijn 
stemgeluid een vrouwtje bevrucht kon worden. Hij staat permanent te wippen en te 
springen om zijn overspannen wellust af te reageren. Het vrouwtje is zo hitsig dat 
zij al in de oudheid als symbool van vrouwelijke ontucht gold. Het eten van patrijs 
zou impotentie dan ook op slag genezen.  

VOLKSCULTUUR 
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In de middeleeuwen werd de onkuisheid, een van de zeven hoofdzonden, afgebeeld 
als een naakte vrouw die een patrijs liefkoost. 
Op een schilderij van Joachim Beuckelaer (1567) staat een vogelaar (vogelvanger, 
betekent ook vrouwenloper). Hij heeft een schuttersinsigne op zijn hoed met 
gekruiste pijlen (cupido). Hij draagt o.a. patrijzen bij zich.  
Patrijzen werden als “jachttrofee” zeer gewaardeerd. 

Op een gravure van R. Persijn, staat een maandfiguur november, een jager die 
patrijzen op zijn rug draagt. In de 17e eeuw was de vergelijking van de jacht met de 
liefde en van de jagers met de minnaars zeer gangbaar. De nietsvermoedende 
uithuizige novemberjager die met zijn honden op jacht gaat, wordt er op gewezen 
dat hij zelf kan worden bedrogen. De jager die zijn eigen lusten najaagt, loopt grote 
kans dat zijn vrouw thuis overspel pleegt. 

  

Gravure Persijn naar Sandrart 
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De reputatie van de vogel was heel bekend en reëel. Dat blijkt uit een brief die de 
denker Barlaeus schreef aan de dichter P.C. Hooft. Barlaeus was pas weduwnaar 
geworden en had een paar patrijzen gekregen: 
“Dat ge juist aan mij, weduwnaar, patrijzen stuurt, is vreemd in ieder opzicht. De 
meest geile vogel en hiëroglief van Venus, stuurt ge me, door welks aanschouwen 
ge bij mij de herinnering oproept aan de liefkozingen die ik als weduwnaar moet 
missen. Wat is dit anders dan een hongerig mens, die niet heeft wat hij begeert te 
eten, speeksel in de mond brengen? Had liever een doodse nachtuil aan een treurige 
en geslagen man gestuurd: een eenzame nachtvogel voor een eenzaam en op 
zichzelf levende man. Zwanen, duiven, patrijzen, mussen, dat zijn vogels voor u, 
want zij zijn gewend aan de echt, welks kussen, gekoos en omhelzingen en genot 
naar hun voorbeeld gevolgd zijn. Maar mijn vogels zijn uilen, vleermuizen en 
ander nachtgevogelte, gewoon aan krassen en huilen” 

De Duitse schilder-kunstgeleerde Joachim von Sandrart (1606-1688) verbleef een 
tijd in Amsterdam. Joost van den Vondel werd zijn vriend.  
Het hoogtepunt van zijn oeuvre zijn schilderijen op 12 maanden. Hij schilderde de 
maanden in de vorm van een persoon. Vanzelfsprekend is de afgebeelde symboliek 
uit de 17e eeuw.  
Februari: sprokkelmaand. “Februari braveert, de buik brast en zwelgt” (Vondel). 
Vanouds hebben carnavalsvierders de voorstelling van de maand februari 
bevolkt. Het begin van de vastenperiode. Uitgebeeld als een bovenmatig corpulente 
kok, symbool van losbandigheid. Warmrode gloed en grootschalig braadstilleven 
beelden mateloze zwelgpartij uit die op deze feesten plaatsvonden. In zijn hand 
draagt hij een gebraden patrijs, symbool van wellust en geilheid. Op de achtergrond 
vastelaovendvierders.  

Ovidius vertelt in Daedalus en Icarus, een verhaal over Perdix, een jongen die van 
de Akropolis geduwd werd. Daedalus was een uitvinder en leerde het vak aan zijn 
neefje Perdix. Daedalus kon niet verkroppen dat Perdix een betere uitvinder 
dreigde te worden dan hij zelf. Daarom duwde hij Perdix van de Akropolis. Maar 
hij werd gered door (Pallas) Athena, de beschermgodin van de kunstenaars. Zij 
veranderde Perdix, nog voor hij te pletter sloeg, in een patrijs (Latijn: perdix). 
Volgens Ovidius komt het hierdoor dat patrijzen nooit hoog vliegen. Perdix zou 
een trauma overgehouden hebben aan zijn val. 

De Romeinse schrijver Ovidius werd 20 maart 43 v. Christus geboren, uit een 
welgestelde familie te Sulmo, ten oosten van Rome. Samen met zijn broer, die een 
jaar ouder was, kreeg hij een verzorgde opvoeding. Zij studeerden onder meer 
retorica en rechten, eerst in Rome en later in Athene. Dit was de gebruikelijke 
opleiding voor welgestelde Romeinen in die tijd. Zijn broer stierf op 20-jarige 
leeftijd na terugkeer uit Athene, een zware slag voor Ovidius. Ovidius trouwde drie 
keer, maar de namen van zijn echtgenotes zijn niet bekend. 

Als men zich de slapen goed inwrijft met patrijzengal zal men een goed geheugen 
krijgen. 
  



10 
 

Wore weer mer veugelkes! 
Loek Storken 

Oppen tillevizie heuërde ich èns einen Amerikaanse cowboy zègke (en gek genóg, 
det woor in ’t Duutsj ) : “Das Leben ist doch viel zu kurz um wie ein Hamster im 
Rad zu rennen!“ Ich sjnapde op det moment precies wat dae dao mit bedoelde. Dae 
makker wool vriej zeen. En neet elken daag weer opnuuj allerlei ónbelangrieke 
zeiver aan ziene kop höbbe en ónneuëzel dènger mótte doon. 
Ich haw weer net de “ontroerend goed”  MÓTTE betale, mien jaoreuverzich van de 
bank zelf MÓTTE kopiëre (want dao zeen ze op de bank allewiele te voel veur!), de 
voeles en ’t awd papier MÓTTE boete zètte, de e-mailtjes op mien leptöpke MÓTTE 
wegflikkere, mienen auto MÓTTE laote keure, mien riebewies MÓTTE laote 
verlenge ( en noch mieë van det fraais). En ieësdaags mótte w’r weer die verrekde 
belasting invulle. En g’r weit zelf nog waal einen hieëlen houp mieë van daen ónzin. 
Ich dach toen bie mien eige : WORE WEER MER VEUGELKES!  Den vloge weer 
lekker de lóch in en sjete w’r de luuj lekker op hunne kop mit hun GEMÓTS. En den 
zónge weer wie in Kölle : “Die Vögelein, die Vögelein vom Titicacasee, die heben 
wenn die Sonne lacht das Schwänzchen in die Höh“. 
Euver veugelkes gesjpraoke : Es ich zèng, maak ich de kanarie bie ós ummer weer 
aan ‘t lache! 
Mer weer zeen gein veugelkes, WEER HÖBBE EINE!  
Weer laote ós namelik in de kleijer neije det w’r elken daag van allerlei dènger persee 
mótte! Ouch esse det zellef hieël good door en in de sjmieze höbs, kumpse dao hieël 
dèks toch nog neet langs. Ze höbbe dich in de tang, en laote dich neet mieë los.  
Weer hawwe ein sofi-nummer, höbbe noe ein burger-service-nummer en ein digid-
code, de man veerentwinjtig pincodes en wachweurd, in ós beurs eine kleine kilo aan 
pinpeskes en mieë van dae “veuroetgangk”. En ze make ós wies det det mekkeliker 
is. Det is ouch mekkeliker, mer waal neet veur ós. Waal veur hun, en daoróm moge 
weer veur al die peskes flink betale. Logisch toch, zègke die Hollenjers den! 
Weer höbbe nog net gein streepjescode op de pens en gein groate gael oarbelle in 
wie de kuuj. Hoewel, aaf en toe zeen ich ters loupe mit toch waal eine kleine kilo 
awd iezer in de oare (of urges anges). En d’r zeen ters die zeen van ónger tot baove 
volgesjtempeld mit streepkescode. Die höbbe ze op en aaf gerold ónger ’t 
sjtempelmesjien. 
 Voetballers laote zich allewiele hun gans kóntrak op hun lief sjrieve, same mit de 
name van hun ieëste, twieëde en driede vrouw. Die kriege dus dudelik väöl te väöl 
cente! Jao, ich bedoel die voetballers én die vrouwluuj. In Italië höbbe ze dao 
sjpeciaal winkelkes veur opgezat óm det teväöl van die euver te numme : Gucci, 
Prada etc. Toch zouwe ze ’t ouch aan ein anger “good doel” kénne gaeve. Mer boete 
wat die op hun erm höbbe sjtaon, kènne die jónges neet laeze! ’t Is eigelik toch raar, 
de jónges voetballers kènne hiël dèks neet laeze en hun vrouwluuj kènne meistal neet 
tèlle! Of jus waal!?!? 
D’r zeen luuj die zeen aan al die geweuntes, die dènger die ze ummer weer mótte, 
waal gewènd, mer mich lök det nog ummer neet zoa. GEWOHNHEIT IST EIN 
EISERNES HEMD.  

DIALEK 
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Ich weit neet waem det vanzelaeve èns gezag haet, mer ein iezere humme, det blif 
dich altied waal urges duuje en kratse. Wienieë waere w’r èns bevried van al daen 
euverbodigen ozel ? 
FREI, FREI ,FREI, WIE EIN VOGEL IM WIND! Wo geuf ’t det nog ? 
De luuj zeen al lang neet mieë zoa erg vriej door al det “geregeer” en “geregel” , en 
net wie ós zeen ze ouch de veugel  al jaore aan ’t transenere! Ouch dae vogel van ’t 
jaor, de patries. Esse de luuj gluifs, zou det einen echte gazonvogel mótte waere. 
Mer ‘t laeve van ein hoon of einen haan is soms toch ouch nog sjónder es det van de 
meiste luuj :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EINE GOOIEN HAAN WUNT IN EINE WIP 
’T HERTJE VAN EIN SJARRELKIP 
en 
Ein sjarrelhoon is 
bie ’t haenke de veurste! 
 
Mer ouch bie de hoonder guljdt net es bie de luuj : 
TWIEË HANE OP EINE MÈSHOUP 
GEIT NOAJT GOOD! 
 
Es veugelke of es hoon of haan zou ’t laeve dus väöl einfacher zeen. Den zouse 
(alweer) mit die van Kölle kènne zènge :  
„Scheiss-egal, scheiss-egal, 
ofse Hoon bès oder Haan 
esse Hoon bès mósse Eier lege könne 
Esse Haan bès mósse op de Hoonder steige könne”. 
Alles “ganz einfach”. De res is biezaak! 
Mer zoa wirk ’t dus neet! 
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De menkes zeen op sjtap, ’t geuf good waer! 
Loek Storken 

Dit sjient ein awd gezègkde te zeen, en ich haw det nog noait geheuërd toen ein 
awt-inwoonster van Zöstere det ós vanaaf de fits toereep wie weer wanjelentaere ’t 
brökske van de Vloodgraaf passeerde. 
Ich geluif gaar neet in die veursjpellende gave die sommige luuj ”sjiene” te höbbe, 
mer vanaaf daen daag höbbe w’r in 2012 waal zomer gekrege. ’t Maak mich trouwes 
ouch neet oet wie ’t kump, es dae zomer mer kump. En dae is inderdaad nog ei flink 
sjtökske gekómme, neet det de mösje in riekes van ’t daak vele, mer toch…. 
Mer es die menkes op sjtap gaon, geuf ‘t neet allein good waer, mer doe heuërs ouch 
sjoane kal. Jedeskieër esse bès gaon wanjele, kumpse weer ei sjtök rieker en 
sjlummer trök, want de laeveswieshede krisse óngerwaeg dèks mit karrevrachte en 
paplaepele tegeliek aangeleverd, allein doe mós d’r ein (loupend) öärke veur höbbe. 
Zoa vertèlde eine detter TAENGE DE VROUW haw gezag : “Ich zou nog gaer einen 
hóndj wille höbbe. Zó’nnen hóndj, dao kènse teminste van op aan. En dae sjpruk 
ouch neet taenge .En dae is waal ummer weer bliej es ich trökkóm van ’t wanjele en 
ester mich den weer zuut!” 
“Noe ligk neet te lemmetere” , haw zien vrouw gezag, “einen hóndj, mer den waal 
zónger mich!” 
“Allei den, vrouwke” , haw hae geantjwoord, “wat zalle w’r ós den èns veur einen 
hóndj aansjaffe ?” 
W’r höbbe eine d’rbie, dae dènk altied deep nao euver de dènger. W’r hawwe ’t 
euver de banke en euver die “dikke” rente die w’r allewiele van die kriege. Opèns 
zaet dae : “Noe die fitsrenners van de Rabobank ieës bienao allemaol oetgevalle 
zeen, en ze die sjtrak hieëlemaol neet mieë hove te betale, gaon die hie bie ós in 
Zöstere op de Rabo waarsjienlik weer einen daag mieë wirke, det kan den weer 
bès! En ze kènne ós noe ouch weer bès get mieë rente gaeve op die paar neuëzel 
sjpaarcentjes die w’r höbbe! Want die gaon noe miljoene euverhawte. Neet allein 
aan de salarisse van die fitserkes, mer ze hove noe natuurlik ouch die duur pille 
neet mieë aan te sjaffe”. Eigelik zit dao waal get in natuurlik, mer of det zal 
gebeure ……?    

DIALEK 
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Eine van de jónges haw gesodemieter mit ziene rögk, en hae woor noe èns nao 
zó’nnen therapeut gegange dae dich gans in den houdgreep pak. “Tjuu” , zaet d’r, 
“dae kroop ram euver mich haer. Volges mich wool d’r mich ei kiendje make. Want 
ich zègk nog taenge dem : Det lök uch toch neet. Den mót ich uch de vrouw sjture!” 
Wie in oktoaber de BTW weer twieë persent ómhaogging, vroog d’r aan de kastelein 
of ’t beer noe ouch twieë persent duurder woord. “Doe kophout” , zaet einen angere, 
dae dao al get lang aan den theek haw gezaete en dae dus den tied gehad haw óm 
dao euver nao te dènke, “natuurlik neet, det moog neet, det is ieëste laevesbehoefte!”  
Dae man haw ters dao nog ei paar bie zich zitte, die volges mich nog noait gewirk 
hawwe. Volges mich wore die zelfs aan daen theek gebaore. Toch hawwe die ’t euver 
vreuger op ’t werk. Ich dènk det det den waal wied veur den oorlog mót zeen gewaes. 
“Jao”, zaet eine, “ich vroog mich toen ummer de sjöp mit de langste sjteel. Den 
kooste zoa wied meugelik van ’t werk aaf blieve sjtaon!” 
Esse dao in de “pitsj-sjtop” ónger ’t wanjele in zó’n cafeeke zits, den kumpse toch 
allerlei gekke verhaole en ouch gekke menkes taenge. Eine kieër, nog neet zoa lang 
geleje, zoot dich dao midde in de cafee zó’ne groate kael bekans mit traone in de 
ouge. “Jao”, zaet d’r, “ich höb toch waal gebäök wie ich daen awwe voeliskiebel 
moos inlevere. Jaorelang höbse dem elke waek boetegezat. Dem höbse al zoa lang, 
dao boewse toch waal eine bandj mit op. De lètste jaore kalde ich minstens zoa väöl 
mit dem es mit de vrouw. Dao koos ich mit laeze en sjrieve!“. 
Geer zeet, es g’r dèks neet weit wo’t g’r mót zeen veur ei good gesjprek! 
Zoa heuërse dao aan daen tap ouch de oplossing veur esse dien gebit wils laote 
zuvermake en den tandjarts is weer èns väöl te duur. “Die tandjartse tèlle allewiele 
wie eine meikever “, zag ein van die men. “Mer ich höb dao get väöl henjigers op 
gevónje. Wie mien vrouw mien bóks nao de sjtoumerie haet gebrach, toen höb ich 
mien gebit in de bóksetesj laote zitte. En wie die bóks trökkoom, wo det gebit nog 
väöl zuverder, es went ich det den tandjarts zelf haw laote doon. Erm luuj waere 
vanzelf sjlum!“ 
Eine van de jónges vertèlde detter ‘t weekend van te veure mit drie vrouwluuj nao ei 
fieëske woor gewaes, en toen haw d’r zich eine flinke op die lamp gesjöd. “Mer ja”, 
zaet d’r, “esse den heives geis, höbse nog mieë aan einen awwe fits es aan drie 
vrouwluuj. Dae fits, dao kènse dich nog èns aan vashawte, die vrouwluuj die loupe 
dich allein mer get veur de veut!” 
En dae fits, dae geuf den ouch nog gein commentaar, en det kènse van die maedjes 
neet zègke. Mansluuj höbbe allewiele toch get aan dae kop. 
Esse zoa op den heimwaeg aangeis mit ei paar pintjes op, den geit bie sommige ’t 
dènkwerk väöl baeter en sjneller. D’r sjtopde eine wagen bie ós, dae man dreijde ’t 
raempke aope en vroog : “Wie kóm ich van hiej ’t sjnelste in ’t ziekenhoes ?” 
“Och”, zaet eine van die gelieërde naeve mich, “det is gans mekkelik. Den mót g’r 
hiej midden op de waeg gaon sjtaon!” Dao zeen de luuj den waal ech weer ein hieël 
sjtök mit gehólpe! 
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De gesjprekke, die óngerwaeges en in de “röscafekes” geveurd waere, höbbe aaf en 
toe ein óntiechelik hoag niveau, veural natuurlik es ’t euver de vrouwluuj geit. Ich 
weit neet wie ze d’r op kome, mer op eine kieër hawwe ze ’t euver Jaqueline 
Kennedy, en ze wiste neet of die noe al doad woor of nog neet.”Esse mich 
doadsjluis”, zaet eine, “ich weit ’t neet”. Raar eigelik, want ze weite normaal alles 
en ouch alles baeter en ’t bèste, mer hieël soms weite ze ouch waal èns get neet! 
Einen angere gas in ’t cafeke dae wós det waal. „Mer jao“ , zag dae, „die is al God-
wèt-wie-lang doad!” 
“Ja”, zaet Gene op z’n Deeters, “den is ze ouch gestórve!” 
Eine vertèlde ouch det d’r vreuger altied nao de universiteit haw gewild. Mer ’t ging 
neet. “Woróm det den neet ?”, vroog ich hem. “Ja”, zaet d’r, “det zal ich dich èns 
vertèlle. Ich moos mit vieërtieën nog ieës de lieëgere sjoal aafmake!”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich loos ouch urges : WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT 
                               GRAAG HANGEN IN CAFÉS (Hugo Matthijssen) 
Ein waorheid es ein koe, want dao sjtukse get op! Väöl luuj kalle dèks ein hieël sjtök 
mekkeliker esse d’r ei paar op höbbe. Neet allein mekkeliker, mer ouch väöl mieë. 
En ouch det is waor! (Ich sjreef dus waal  EI PAAR, en neet ein krat, hè!) 
De café is dus eigelik ei saort Facebook veur get awwer luuj, mer waal väöl 
gezelliger. Daoróm is ’t zoa jaomer det väöl awwerwètse gezellige cafékes, wo de 
meziek neet keihel sjtuit en d’r nog get ge-awtut kènt waere, ’t dèks zoa lestig höbbe! 
Eigelik zouwe ze de banke mótte verplichte óm die get te sjteune, want ’t zeen op 
ein bepaolde meneer ouch “cultuurtempelkes”! 
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Zoa zote d’r ouch èns ei paar aan den theek, en die hawwe ’t euver de vrouw van 
eine van die drie. “Jao”, zaet eine. “Die van dich, die haet toch waal haor op de tenj”. 
“Nou”, zag toen dae jóng zelf, “zal ich uch èns get vertèlle. Ich kèn die al van hieël 
vreuger, wie die nog hieël klein woor. Die haw al haor op de mèlktenj!” “Jao”, zaet 
eine van die angere den weer, “die van mich, die duit ouch alles veur mich.............es 
ich ‘t neet zelf doon!”  
In de cafee weite ze dèks ouch väöl baeter woor ’t óm geit es in de regering en in de 
Twieëde Kamer. Wie w’r ’t ein tiedje euver dae wietpas hawwe gehad, kome al hieël 
gaw de wies weurd : “Ze mótte neet dae wietpas aafsjaffe, mer de wiet zelf!” 
Vriedig 21 december veurig jaor , geer wèt waal : dae vriedig det volges de Maya-
kalender de waereld weer èns zou vergaon es det teminste nog neet “am dreissigsten 
Mai” gebeurd zou zeen, ginge weer wie elke vriedig de deur oet óm ei sjtökske te 
“trampele”. Opèns zaet Maria, de vrouw van Harie : “ Doe geis noe waal wanjele, 
mer es noe sjtrak de waereld vergeit, kumpse den nog langs of wie zit det ?” “Och”, 
zaet eine, “det is pas óm half drie, den zeen w’r al lang trök”. Want ich zègk nog : “ 
Zende ze det oet, den kènne w’r mesjien kieke!” Ma-ja! 
Eine van de jónges drunk zich ’s aoves aan den tillevisie esse nao ein film kieke 
altied ei flesjke wien. Ich zègk taenge dem : “Nao waat veur ein films kiek g’r den 
meistal ?“ „Och“, zaet d’r, „det maak niks oet. Es w’r den allebei zó’n klein flesjke 
wien d’r in höbbe hange, is det vanzelf altied ein film mit „happy end“. „En wat veur 
eine wien drènk g’r den ?“, vroog ich weer. „Maak ouch niks oet”, zaet d’r, “meistal 
“vino riola” van de Aldi”. 
Ich zègk : “En kiek g’r den neet nao natuurfilms. D’r zeen allewiele zó’n sjoan 
programma’s euver veugel en ouch euver vèsje ?” “Nae”, zaet ‘r, “Vèsje interessere 
mich neet, ich kiek allein mer nao braodhieëringe!“ 
Ein tiedje trök hawwe ze ‘t nog èns euver d’n deenstied. De meiste zeen vreuger, en 
den neet al te vriewillig, in deens gewaes. Ze höbbe zoagenaamp ’t landj gedeend. 
En geer sjnap ’t al : wie die in ’t leger wore, toen woor ós landj pas veilig.  
Toch vónje ze detse ós vreuger väöl te lang sjtóm gehawte höbbe, want anges hawwe 
w’r ós natuurlik opgegaeve bie de Milva’s in plaats van bie de Zandjhaze 
(infanterie). Dao zoogse nog èns get, en det woor mich angere kal es ein kar zandj 
in de ouge. 
Es w’r den dao aan zó’n cafétäöfelke get zitte te filosofere, den kump regelmaotig 
de nostalgie nao baove, en den geit ’t dèks ouch nog waal èns euver ’t tennisse van 
vreuger, want weer zeen per sjlot van raekening allemaol van die aw tenniskragke.  
Ich kan mich nog èns herinnere det w’r op de baan sjtónge in eine gemengk döbbel, 
dus ein dame mit einen “hieër” taenge ein anger dame mit einen „hieër“. Op zó’n 
tennisbaan en veural in ’t gemengk döbbel is ’t gans anges es in ’t geweuëne laeve : 
dao weite de mansluuj ‘t ’t bèste. Op ’t Pruusjes numme ze det gemengk döbbel den 
ouch : “Herreneinzel mit Damenbehinderung“.   
Wie ’t koom, weit ich ouch neet mieë, mer op ei bepaald momènt keek daen angere 
hieër mich aan, en dae sjprook toen de historische weurd : “Al houwe ze jóng wie 
ein vot, esse mer leef zeen, hè!” 
En ieëre waem ieëre toekump, ’t woor eine van Ech dae det zag! 
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Pastoor Hillen (1885-1893)(deel 3) 
Wil Schulpen  

De restauratie van de kerk en de nieuwe aankleding, 1890-1892 
December 1889 neemt aannemer Bollen de herstellingswerken aan voor een bedrag 
van achtduizend gulden. Wat de aannemer hiervoor moest leveren is niet duidelijk, 
wellicht het gebouw zonder crypte en schilderwerk. 
Het begin van de restauratie is mogelijk in 1890, maar het eerste feit vernemen we 
pas uit april 1891, als met de werkzaamheden van de vloer begonnen wordt. 
Bemelmans merkt daarbij op dat de kosten ver onder de begroting blijven. De vloer 
werd bij een familielid van Hillen besteld. Deze laatste verzuchtte in een schrijven 
dat hij echt niet goedkoper kon leveren, aangezien hij dan zelf moest bijleggen. Ook 
meende Bemelmans dat Fisenne ‘slechte maten’ leverde. Wellicht dat dit te wijten 
is aan de muren die niet loodrecht op elkaar aansluiten. Dit ontstaat mede doordat er 
grote verschillen in muurdikte zijn, waardoor het middenschip een trapezium-vorm 
heeft gekregen. 
Toen de vloer gelegd was, kwamen er in juni nieuwe banken voor achthonderd 
gulden. Eind 1891 zien we dat Arnold Engelbert de opdracht krijgt een ambo, een 
preekstoel, te maken. Hiervoor werd begroot zeshonderdvijftig gulden. Pastoor 
Hillen koopt ook een nieuwe godslamp.  
Van 12 april tot 30 juni 1892 wordt aan het westwerk, ‘de torens’,  gewerkt.  Volgens 
Bemelmans wordt de restauratie beëindigd met het maken van de vloer onder het 
orgel; deze was iets verhoogd. Twee dagen later, op 14 november, kermismaandag, 
is de eindafrekening met von Fisenne. 
Werkzaamheden die na het vertrek van Hillen plaatsvonden en tevens hoorden tot 
de oorspronkelijke plannen,  zijn de bouw van een sacristie aan de noordkant en het 
schilderwerk in de kerk. Deze sacristie had dus op de plaats van de laatste 
stiftgebouwen moeten komen. 

Lening ten behoeve van de restauratie 
In 1890 vond Hillen twee broers en een zus Höppener uit Roermond bereid om een 
geldlening aan de parochie te verschaffen. Dit geld was bedoeld om de restauratie te 
financieren.  De hoogte ervan was vierduizend gulden, hetgeen weer een aanwijzing 
is voor de grootte van het bedrag welke de kerk bij deze restauratie zelf moest 
investeren. 

Goedkeuring verkoop textilia en de Byzantijnse zilveren platen, 1891 
De pastoor had zich kennelijk de waarde van de kunstschatten in de oren geknoopt. 
En omdat de kerk de textilia en die oude primitieve zilveren platen niet voor de 
reliekenvereringen kon en wilde gebruiken en ze kennelijk –zoals de pastoor 
aangeeft – waardeloos zijn voor de kerk, wilden men ze verkopen. Voor de pastoor 
een makkelijke manier, die wellicht ook nauwelijks op enig verzet stuitte, om de 
parochiële gelden aan te vullen.  Voor Susteren een geluk dat de verkoop niet gelukt 
is, aangezien anders enkele belangrijke kunstschatten verloren waren gegaan. 

De pastoor van de kerk van Susteren, zich geworpen aan de voeten van Uwe 
Heiligheid, zet uiteen (beschrijft) dat wat er volgt. 

                HISTORIE 
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De fabriek bezit een paar kleine dingen, zijden deeltjes van versieringen en enige 
zilveren fragmenten, die voor de kerk geen waarde hebben maar als curiosa van 
vervlogen tijden gelden, soms van grotere waarde worden geschat en worden 
verworven door verzamelaars van oude dingen 
De pastoor, een nederige spreker, vraagt zijne Heiligheid  genoemde dingen  bij 
een lucratieve gelegenheid te mogen verkopen voor de herstelling van dingen 
behorende en bepaald noodzakelijke tot de cultus. 

Pauselijk goedgekeurd 6 december 1891, bisdom akkoord 9 januari 1892 

De Blasiusreliek op 1 december 1891 
Kapelaan Bemelmans schrijft dat de parochie in 1892 een relikwie van Blasius, een 
keelpijnheilige,  heeft ontvangen uit Oud-Valkenburg. In het archief van de parochie 
wordt een oorkonde bewaard waarin vermeld wordt: “uit de rib van de H. Blasius, 
bisschop en martelaar” op 1 december 1891.   
Nog rond 1863 vinden we aantekeningen van het feest van Amelberga op 21 
november met octaaf en volle aflaat. Van Amelberga is bekend dat zij aangeroepen 
werd bij keelpijn. Men verhaalt dat men daarbij enig bier of wijn in een beker schonk 
en dat de zieke gaf om leeg te drinken. Het verhaal wil dat omstreeks 1900 deze 
beker in het bezit van de schutten zou zijn. Al in 1174 wordt in een inventaris 
melding gemaakt van ‘de beker van Amelberga’.  
Het lijkt erop dat Hillen of een voorganger van hem als pastoor van Susteren de 
traditie van Amelberga afgeschaft heeft en dat dit in slechte aarde is gevallen bij zijn 
parochianen. Als compensatie heeft men een in de katholiek kerk meer bekende 
keelpijnheilige Blasius als vervanger gevonden, zoals een eeuw eerder de traditie 
van Sanderbout vervangen werd door die van Apollonia. 

Subsidies en kosten restauratie 
Het toegezegde bedrag subsidiegelden voor de restauratie van de kerk was 
tienduizend gulden, waarvan er zes- van het rijk kwam, anderhalf- van de provincie 
en tweeëneenhalfduizend van de gemeente. De gemeente zou dan ook nog zorgen 
voor hand- en spandiensten voor een bedrag zo groot als het toegezegde 
subsidiebedrag en later trok de gemeente nog eens de beurs voor een extra subsidie 
voor de schilderwerken. Eigenlijk zat het schilderwerk al in de oorspronkelijk 
toegezegde subsidies, wat we afleiden uit het feit dat  de provincie de laatste honderd 
gulden pas zou uitbetalen, wanneer het schilderwerk aanbesteed was. 
Waaruit hebben de hand- en spandiensten van de gemeente bestaan? Dat is moeilijk 
te zeggen, maar het lijkt erop dat hiermee werkzaamheden als halen van materialen 
en opruimen van het gebied rond de kerk bedoeld waren, enerzijds om de 
werkzaamheden niet te belemmeren en anderzijds om overbodige materialen af te 
voeren. Voor de werkelijke restauratie was dus tien- of zo men wil elfduizend gulden 
beschikbaar.  

Welke onkosten vallen onder de restauratie? Wij nemen aan dat dit kosten zijn die 
uitsluitend met de herstellingswerkzaamheden en het verder opknappen van het 
gebouw te maken hebben. Dan vallen er buiten kosten voor nieuwe banken 
(achthonderd gulden), communiebank (driehonderd) en preekstoel (ambo) 
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(zeshonderdvijftig). Vallen de glas-in-lood ramen (vierhonderdvijftig) wel binnen de 
kosten van de restauratie?  
Er zijn geen afrekeningen wat betreft de werkelijke restauratie bekend. Wij hebben 
slechts enkele begrotingen, namelijk de offerte in december 1889 waarvoor de 
aannemer Bollen de kerk zou restaureren: achtduizend gulden. Gezien dat de crypte 
april 1890 klaar was, neem ik aan dat deze niet binnen die offerte viel. Ook het 
schilderwerk van het interieur lijkt er niet bij te horen. Het betrof dus het versterken 
van het muurwerk, terugbrengen in oorspronkelijk vorm van het westwerk, nieuwe 
vloer, verhogen doxaal. 
Juli 1893 betaalt het rijk  het restant aan subsidiegelden uit.  November 1894 betaalt 
de gemeente de laatste tweehonderdvijftig gulden en een jaar later verstrekt de 
provincie op honderd gulden na haar subsidiebedrag. Het laatste bedrag zal na begin 
van het schilderwerk worden uitbetaald. 

Jonkheer Victor de Stuers in conflict met Hillen 
In de maanden februari en maart 1892 is er drukke correspondentie tussen jonkheer 
Victor de Stuers, referendaris van het ministerie en de rekenkamer, die drieduizend 
gulden rijkssubsidie wil schrappen, omdat er te goedkoop gerestaureerd was.  
Kapelaan Bemelmans schrijft erover dat de pastoor “niet behendig genoeg geweest 
was om de uitgaven, ook in natura geleverd en de kortingen bij bestellingen door 
familieleden en andere weldoeners geschonken, in rekening te brengen.” Dr. P. 
Cuypers schijft dat de opstelling van Stuers te wijten is  aan het feit dat men hem 
niet wil steunen bij de herbouw van de slotkapel te Nyswiller. 
In juni draait Stuers weer bij en begin oktober ontvangt de kerk drieduizend gulden. 
Begin november vindt de uitbetaling aan von Fisenne plaats. De restauratie wordt 
als beëindigd beschouwd op 12 november 1892 als het doxaal gereed is. In maart 
1893 krijgt men bericht dat tweeduizend direct betaald zullen worden  en de laatste 
duizend bij voltooiing van alle werkzaamheden, als ook de provincie heeft 
uitbetaald. Uiteindelijk betaalde het rijk enkele maanden later alles uit. 

Vertrek pastoor Hillen uit Susteren, april 1893 
Acht jaren na zijn komst naar Susteren, verliet Hillen op zesenvijftigjarige leeftijd 
Susteren, enkele maanden nadat de tweede van de drie fases van de restauratie 
afgewikkeld was. Hillen krijgt door de bisschop de pastorie van Venray aangeboden, 
hetgeen hij aanvaardt. Van een afscheid wordt nergens met een woord gerept. Via 
Roozen komt de opmerking van kapelaan Bemelmans tot ons: 20 april. Donderdag 
vertrekt pastoor Hillen voorgoed uit Susteren per rijtuig naar Echt. 

Derde fase restauratie: Het schilderwerk (1896-1900?) 
Viel in de periode ná Hillen. Het schilderwerk was eveneens een langdurige zaak. 
Het werd onderverdeeld in twee projecten, namelijk één voor het koor (met absis) 
en één voor de rest van de kerk. Dit komt doordat het eerste deel van kunstzinnig 
niveau moest zijn en daarvoor werd het bedrijf Cuypers uit Roermond gevraagd. De 
plantekening was van de hand van vrijheer Lambert von Fisenne, naast architect óók 
kunsthistoricus. We mogen ervan uitgaan dat hij de door hem gevonden dertiende-
eeuwse schilderingen, die hij niet mocht restaureren, heeft willen laten herleven. Het 
was kennelijk een ingewikkeld en moeilijk plan. Wellicht onder druk van P. Cuijpers 
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heeft hij zijn plannen samen met Cuijpers aangepast, zodat de familie Cuijpers de 
klus kon klaren. Het is natuurlijk doodzonde dat men niet uitgezien heeft naar een 
bedrijf dat er wél toe in staat was. Plan en uitvoering kostte bijna tweeduizend 
gulden1 . 
Het tweede project, dat wellicht voornamelijk in beslag werd genomen door de 
schildering van de zoldering, werd uitgevoerd door de firma Dupont uit Maaseik. Zij 
werkten met drie man per dag voor vijf gulden (samen). Uit deels rekeningen en 
deels begroting menen wij dat de uitvoering ongeveer  tweeëneenhalf duizend gulden 
heeft gekost. Los van de plankosten, nu van de hand van Cuypers. 
Het totale schilderwerk kan zo nagenoeg vierenhalf tot vijfduizend gulden gekost 
hebben. De gemeente deed eind 1898 nog een duit in het zakje: een extra subsidie 
van duizend gulden. 
 
De ruzie tussen de pastoor en de burgemeester 
Wanneer ik het dagboek analyseer op het punt van een mogelijke ruzie tussen beide 
Susterense kopstukken, dan meen ik te mogen stellen dat er twee grote groepen in 
de samenleving samenhielden en ongelukkigerwijs behoorden de twee tot 
verschillende kampen. Bij de  gemeente komt het machtsverschil tot uiting in de 
raad: vier tegen drie raadsleden. In het dagboek van de kapelaan is de burgemeester 
steeds weer de kop van Jut. Ook het ‘vervolger zijn van pastoor en priester te 
Susteren’ zien we als een manier om agressie van zich af te schrijven. Uiteraard 
zullen er pesterijen zijn geweest en woorden gebruikt zijn, die beter achterwege 
hadden kunnen blijven, maar uit niets blijkt dat er een bijzondere strijd is geweest 
tussen de burgemeester en de pastoor, zeker niet om in de geschiedenisboeken 
vermeld te worden. 

Toch is er iets wat we u niet willen onthouden; niet zozeer vanwege de vermelding 
bij Bemelmans, maar vooral een laatste (?) echo een eeuw later van het voorval. 
Pastoor Hillen had het idee opgevat om een vereniging op te richten waarvan de 
leden gedurende tien jaar één gulden of tweevijftig gaven om de restauratie te 
betalen. Men kon het bedrag ook ineens voldoen. Het blijkt dat de jaarlijkse 
opbrengst hiervan honderdenvijfentwintig gulden was. Hieraan was een oorkonde  
verbonden, die men toen “diploma” noemde. 
Bemelmans schrijft dat de burgemeester en zijn familie in 1891 hun diploma’s 
terugsturen naar de pastoor. Later merkt hij op dat de burgemeester en broer Jan niets 
geven bij de actie van de diploma’s. Gewoonlijk houdt hierbij  het spoor op. Echter 
in dit geval zet een echo van een eeuw later  ons op een mogelijk spoor. 

Mevrouw Catharina van Hinsberg-Peters schreef rond 2000 op een briefje2 twee 
anekdotes over pastoor Hillen, die zij weer van haar moeder had gehoord. Haar 
moeder,  in 1880 geboren,  had de communie in 1892 bij pastoor Hillen gedaan.  
Verhalen die honderdtwintig jaar lang doorverteld worden, moeten wel diepe indruk 
hebben gemaakt. De eerste anekdote betrof het feit dat een museum het 

                                                      
1 Bekend zijn driehonderdzestig gulden voor Fisenne  en 1500 voor het bedrijf Cuijpers. 
2 Zie voor origineel handschrift Heemklank 2007 nummer 3, pagina 27. Zie ook de volgende pagina, 
pagina 28. 
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evangelieboek niet terugstuurde en Hillen kwaad deed maken, zodat hij het 
onmiddellijk ging halen.  
Het tweede is in onze context interessanter. Hillen had die prenten gemaakt. Hij ging 
hiermee rond, wellicht bij alle inwoners, maar de overlevering concentreert zich op 
de groep ‘brikkenbakkers’, dit waren volgens mevrouw van Hinsberg ‘arme 
mensen’. Pastoor Hillen bezorgde de platen bij hen thuis en deze prenten kostten tien 
gulden, een niet op te brengen bedrag voor die arme mensen!  
Het meningsverschil is hiermee geformuleerd. Dat de pastoor ook bij de armsten der 
armen probeerde geld los te krijgen voor de restauratie van de kerk is bij menigeen 
in het verkeerde keelgat geschoten.  Velen zullen zich daarbij herinnerd hebben aan 
de vele duizenden guldens door de pastoor uitgegeven voor pracht en praal. En dan 
de armsten het beleg van hun boterham halen! Er zal wel het nodige gekrakeeld zijn; 
mijns inziens een conflict dat vandaag de dag zo maar weer kan losbranden. 
 

 

 

 

Het “diploma” van Hillen 
 
  



 
21 

Vraatsporen Europese bever bij Vloedgraaf    
Jan Smeets 

In de ochtend van 21 november j.l. bracht ik een bezoek aan 't Hout. Gewoonte- 
getrouw bleef ik ook nu staan op de brug over de Vloedgraaf Amelbergaweg. Op een 
vijftigtal meters van de brug zag ik een opvallende lichte plek op de stam van een 
wilgeboom. Wat ik vermoedde, werd snel bewaarheid. Met mijn verrekijker kon ik 
duidelijke vraatsporen van een bever vaststellen. Eind oktober werden 
natuurliefhebbers nog opgeschrikt door het feit dat duizenden vissen dood lagen in 
de Vloedgraaf. En dan nu……. een bever! Dat de bever, die op de Maas en de 
Maasplassen (sinds 2002 uitgezet) al vele jaren een populatiegroei doormaakt, de 
Vloedgraaf of de Geleenbeek zou ontdekken, stond voor mij vast maar……wanneer? 
Waarschijnlijk is deze waarneming de eerste ooit in Susteren. 

Om tot hier te geraken heeft de bever nogal wat obstakels moeten nemen zoals de 
duiker onder het Julianakanaal en de duiker onder de autoweg A2. De afstand van 
de Maas bij Stevensweert, Stevolplas Ohé en Laak, Oude Maas, duiker Julianakanaal 
Aasterberg, duiker autoweg A2, Geleenbeek en Vloedgraaf Susteren bedraagt 13 km. 

Op 11 december werden op dezelfde plaats weer vraatsporen waargenomen. Aan de 
tandafdrukken op meerdere wilgenbomen is te zien dat het een jonge bever moet 
zijn. Of de Vloedgraaf in 't Hout met de aangrenzende oevers geschikt is als 
leefgebied voor de bever, moet de toekomst gaan bewijzen.  

Rond 11 december ook vraatsporen bij de plas kasteel Millen. 
Waarschijnlijk twee verschillende bevers, want zowel in 't Hout als bij Millen 
werden verse sporen aangetroffen.  

Op 11, 17 en 18 januari weer verse vraatsporen aan wilgenbomen langs de 
Vloedgraaf bij de brug in 't Hout. 

Bevers zijn na 2 à 3 jaar volwassen en verlaten dan het ouderlijk territorium.  

 

 
Dank aan Ton Vranken voor het 
beschikbaar stellen van de foto's. 

Jan Smeets, Jozefstraat 15, 
Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl 
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Ellis 
Ad van Mierlo 

dien köpke  
mit die zachte häörkes  
ligk sjtilkes  
in ’t wit köske  
dien klein veutjes  
trappe taegenein  
dien hendjes zeuke  
dien uigskes  
kieke effe  
vraogend  
en zoa onbekènd  
in ‘t veur dich  
nog gans nuuj laeve  
 

 

 

 

 

Hans 
Ad van Mierlo 
des toe nog bès gekómme  
is väöl mieë  
es weer hawwe gedach  
nemes mieë  
kènt zoaväöl van dich hawte  
es die  
die zoalang  
op dich höbbe gewach  
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't Rech van de Baek  
Ad van Mierlo 

Vanaaf de Körbesbrögk  
höb ich aw landjkaarte bekeke,  
en de loup van de Vloodgraaf  
tösje vreuger en noew vergeleke,  
ich kènde nog waal de Vloodgraaf  
mer ziene loup neet mieë trök.  
't Liek alweer zoa lang geleje,  
Det ze wie eine sjerpe lien  
de Zösterse veljer haet doorsjneje,  
en noew vórmp ze weer ein deil van 't landj,  
mit kuuj in de weij  
en kwakkerte langs de kantj.  
Noew haet ze eindelik genóg plaats,  
kènt hoag water en sjtorme weersjtaon,  
weer 'n zwjarte bladziej  
die w'r gelökkig òm kènne sjlaon,  
te lang haet ze veur sjendaal  zoa geloupe,  
't rech van de Vloodgraaf  
bleek neet om te koupe.  
Os Roaj Baek wurdt noew ónger henj genómme,  
graafmesjienes lègke haer in d'n awwe loup trök,  
nog efkes en den zal det ouch good kómme,  
tevreje kiek ich den, mer noew vanaaf ein anger brögk  
en denk: ouch det is eindelik weer gelök.  
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De berk in de volkscultuur 
Annie Schreuders-Derks  

De berk wordt gezien als een zegenend, troostend en helend jonkvrouwelijk wezen, 
Venus, Freya of Maria. Deze zorgt voor zuivering en bescherming. De berk brengt 
levenskracht en zonnezegen! De zilverkleur van de berkenbast wordt geassocieerd 
met zuiverheid en reiniging. 
De bast van de berk lijkt op het zilveren maanlicht dat ‘s nachts gereflecteerd 
wordt. De lange slanke berkentakken die naar de lucht reiken, symboliseren de 
vrouwelijke aspecten van de natuur. Daarom wordt de berk ook ‘de dame van het 
bos’ genoemd.  
De berkenjonkvrouw staat het liefst alleen in het wijde land badend in de zon en 
het hemelblauw. Geheimzinnig ritselfluisterend in de wind. 

Berken kunnen 30 meter hoog worden. Ze worden wel gezien als de ladders 
waarmee men de goden kan bereiken. 
De berk is de eerste boom die opnieuw groeit nadat het bos gekapt of verwoest is. 
Daarom wordt hij ook geassocieerd met een nieuw begin. Linde, berk, beuk en eik 
werden als geboorteboom geplant. Bij de geboorte van een lid van ons koninklijk 
huis wordt er altijd een koningslinde geplant. 
Er is geen boom waarvan men beter een levensroede snijden kan dan van een berk. 
Geslagen of aangeraakt worden met een roede van berkentwijgen brengt 
gezondheid, vruchtbaarheid en kracht. De roe van Sinterklaas (de heilikmaker, 
huwelijksmakelaar) brengt vruchtbaarheid aan jonge paren. Oorspronkelijk was de 
roe van Sinterklaas nooit een strafmiddel.  

De berk groeit op de moeilijkste plekken. Drie berken bij elkaar aan een poel of 
bron zijn waarschijnlijk een woonplaats voor de drie nornen, schikgodinnen uit de 
Noordse mythologie die worden voorgesteld als drie zussen die het noodlot 
bepalen. 

VOLKSCULTUUR 
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De Keltische boomkalender verdeelt het jaar in 39 perioden, elke periode heeft zijn 
eigen boomsoort. Bomen werden bevolkt door zowel kwade als goede geesten. 
De berkenmaan duurt van 24 december tot 20 januari. De eerste maan van de 
Keltische boomkalender, de tijd van een nieuw begin en van toekomstplannen 
maken. Deze maan begint na de kortste dag van het jaar en valt samen met de tijd 
dat de dagen weer langer worden en de nachten korter. De berkenmaan valt tijdens 
de guurste winterperiode. Er is dus weinig te doen, behalve wachten op warmer 
weer. Vandaar de traditie van goede voornemens.  
Deze maand is vooral voor bezinning en/of voor toekomstplannen maken voor het 
komende jaar. Een volle maan in de berkenmaand wordt ‘koude maan’ genoemd. 
Dit is een goede tijd om van ‘slechte’ gewoontes af te komen. 

Meileefste. In de meinacht werden plaatselijk de huizen van huwbare meisjes 
versierd met de ‘meitak’ of ‘meie’, kleine dennenboompjes of takken. Deze takken 
hadden ieder een andere betekenis. De kersentak was symbool van 
veranderlijkheid, de dennentak stelde trouwe liefde voor en de haagdoorn 
kattigheid. Maar het meest gebruikt waren de berkentakken. Een meisje was 
natuurlijk nieuwsgierig welke ‘mei’ een jongen voor haar gebracht had. Op de 
vooravond van 1 mei vond de verkoop van ‘meiliefsten’ plaats. Alle huwbare 
meisjes werden volgens strenge regels per opbod ‘verkocht’.Te beginnen met 
degene die ‘het naeste bij sonne-opgang’ woont. De jongeman die het meisje had 
gekocht, moest haar volgende dag na de hoogmis in de herberg trakteren. 

Tijdens de meifeesten worden berkentakken aangestoken om het begin van het 
nieuwe seizoen aan te kondigen. Als de blaadjes zijn verdord, kunnen ze 
verpulverd dienen als rookmiddel om huis en stal van alle kwaad en ongedierte te 
verlossen. 

De mei op het huis, een berkentak: De meitak op de nok als het huis “ónger daak” 
(onderdak) is. Tegenwoordig wordt hier meestal een vlag aan een vlaggestok voor 
gebruikt (vlag in top). 
Als de top van een pas getimmerd dak bereikt is, wordt het hoogste punt van 
gebouwen in aanbouw voorzien van een groene tak, soms met slingers en lichtjes. 
Dit is een algemeen gebruik onder aannemers en bouwvakkers, in de meeste 
gebieden van Europa kent men dit,ofschoon bijna niemand meer op de hoogte is 
van de oorsprong van dit gebruik. De richtmei was een heilbrengend en 
onheilafwerend huisattribuut. De mei moest vruchtbaarheid en wasdom brengen 
voor de bewoners en voor het vee dat “onderdak” kwam. Als het huis klaar was, 
werd het voorzien van een boom die verbonden was met de schoorsteen. Hiermee 
werden de zegeningen van de boom, die lang groen blijft en ieder jaar weer de 
winter overleeft, opgeroepen. Rook en vuur stijgen op naar magische, bovenaardse 
werelden. De schoorsteen is dus een directe verbinding met het bovenaardse. Bij de 
plaatsing hoorden rituelen. Die waren van plaats tot plaats verschillend. De 
bouwmeester hield b.v. een timmermanstoespraak vanaf de nok van het dak. 
Daarna was het richtfeest waar flink gedronken werd op het heil van de nieuwe 
bewoner. Om het geluk een extra duwtje te geven, gooide de eigenaar zijn glas en 
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fles over de dakvorst. Gingen glas en fles niet kapot, dan was dat een slecht 
voorteken (scherven brengen geluk).  
Met het boompje bij de schoorsteen maakte men ook vaak een klein deel van het 
huis niet af. Want als men een huis meteen helemaal af maakte, moest de eigenaar 
verhuizen. Dan is er niets meer te wensen. Het volksgeloof is verdwenen, maar de 
traktatie voor de helpers bij de bouw is gebleven. 

Als het eerste koren van de nieuwe oogst naar de molen gebracht werd, stak de 
mulder plaatselijk een meitak, berkentak, uit de kap.  

Door alle eeuwen heen hebben heksen berkenbezems als hun meest geliefkoosde 
vervoermiddel gebruikt! 
Heksenbezems worden gemaakt van berkentwijgen die met wilgenhout om een 
essentak gebonden zijn. Een rood lint er omheen houdt gevaar op afstand. 
Je kunt een berkenbezem het beste binden tijdens de twaalf heilige nachten. De 
berk veegt de slechte geesten weg. Met een berkenbezem veeg je niet alleen het 
vuil naar buiten, ook kwade geesten worden uit het huis verjaagd. Veeg ook 
meteen even over de rug van de varkens, dat houdt ze gezond! 
Geslagen worden met een berkenbezem op Aswoensdag zou je het hele jaar 
behoeden voor vlooien en luizen.  
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Een berkenbezem ging ook mee aan boord van een schip. Waaide de wind uit de 
verkeerde hoek, dan gooide de schipper de bezem over boord naar de goede zijde 
om de wind te keren. 

Als je van ongewenst bezoek af wil komen, moet je drie berkenbezems in de oven 
steken. 

In China mag een berkenbezem nooit in een sterfkamer blijven staan. Daardoor zou 
de overledene als langharig spook terug kunnen komen. 

De heksenbezems (uitstulpingen van takken op de stam) worden veroorzaakt door 
een schimmel (geen parasiet) of door een galwesp. Maar… pas op voor vrouwen 
die twee bezems in hun bezit hebben. Zij plaatsen een bezem aan het voeteneind 
van het bed als hun man erin ligt te slapen. Zolang die daar blijft staan, kan hij niet 
wakker worden. Dat geeft haar de kans om ongestoord op de tweede bezem naar de 
heksensabbat te vliegen. Daar gaat het er soms zo gezellig aan toe dat zij de tijd 
vergeet. Als zij dan bij het kraaien van de haan niet naast haar man ligt, blijft haar 
snelle vervoermiddel in de bomen hangen en moet zij te voet naar huis! 

Het sap van de berk is rijk aan suiker. Berkensap wordt gedronken in het voorjaar 
voor een goede gezondheid. Met toevoeging van honing kan er berkenwijn van 
gemaakt worden. Maar het wordt vaak vroeg getapt door kabouters, dus wees op je 
hoede.  
Vrouwen die zich ermee wassen worden mooi en vruchtbaar en bovendien 
verdwijnen zomersproeten als sneeuw voor de zon.  
Met berkenwater het haar wassen geeft glanzend haar en krullen. Maar…wie 
berkensap morst, krijgt luizen en moet wachten tot Aswoensdag om er van af te 
komen.  

Een berkentak in bed kan krampen in de kuiten bestrijden. 

Last van zweetvoeten? Leg een mooi stukje witte bast in je schoenen en was je 
schoenen met een aftreksel van berkenbast. 

Een bekend gegeven is dat de vrouw van Job ervoor gezorgd heeft dat de berk zo 
een mooie witte bast heeft. De arme Job en zijn vrouw leefden ongelukkig in een 
armoedig hutje. Net toen de vrouw thuis kwam met een kruikje verse melk vertelde 
Job haar dat ze zojuist op wonderlijke manier schatrijk waren geworden. De vrouw 
zwierde van blijdschap haar armen in de lucht. De melk spatte alle kanten op en 
dreef langs de stam van de bomen die daar stonden. Zo ontstonden witte vlekken 
op de stam en heeft de berk haar witte bast gekregen. 

De berk levert de beste houtskool die lang gloeit en geen onaangename rook geeft. 

Als de berk in het najaar lang zijn bladeren behoudt, verwacht men een strenge 
winter. 
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Berkenboom  
Wil Schulpen  

De berk behoort tot het geslacht Betula. Ze komen verspreid over het noordelijk 
halfrond voor. Het zijn ook pioniersbomen; het zijn de enige bomen die van nature 
voorkomen in Groenland en IJsland. 
Kenmerkend voor berken is het in horizontale banden afbladderen van de bast op de 
stam. De nieuwe bast is soms wit, maar kan afhankelijk van de soort ook rood of 
zoals bij de meeste soorten bruin zijn. 
De berk is een sierlijke en elegante boom met opgaande en hangende takken, 
prachtig in het voorjaar met haar lange, hangende katjes, het lichtgroene blad en de 
vaak witte bast. Voor en bij het uitkomen van het blad hebben de bomen een zeer 
sterke sapstroming, waarom ze alleen in herfst en winter gesnoeid mogen worden. 
Bij voorkeur groeit de berk in 
moerassige streken, maar hij stelt 
weinig eisen aan zijn omgeving.  In de 
toendra komt de berk als kleine struik 
voor.  
De berk is ook de gastheer  van 
bodemschimmels.  Deze samenleving 
van levensvormen, symbiose genoemd, 
is er de oorzaak van dat de bomen 
behalve de jongste bomen, alleen maar 
met kluit verkocht kunnen worden. Een 
van de schimmels is de bekende 
vliegenzwam. 

De buitenste laag van de schors valt in dunne repen omlaag. Deze repen bevatten 
de stof betuline. Dit is een harsige, kamferachtige en conserverende stof. Het 
gebruik hiervan  neemt vele vormen aan, zo is het mogelijk van de schors kano’s 
en schoenen te maken.  Ook zijn deze repen schors bijzonder geschikt om bij het 
begin van een vuur te gebruiken.  De schors werd ook gebruik als dakbedekking 
omdat het licht, waterafstotend en duurzaam was.  In Zweden maakte men van de 
repen schors tasjes en mandjes. 
De berk is ook leverancier van andere werkzame stoffen als zeepstoffen, looistof, 
hars, vluchtige olie en suikerachtige stoffen. Door aan de zuidwestkant een blikje te 
bevestigen onder een wigvormige insnijding kan berkensap getapt worden. Dit sap 
smaakt zoet en kan puur gedronken worden. Het zou helpen bij de voorjaarsmoeheid.  
Men kan er ook wijn van maken en het bevordert de haargroei. Berkenbladthee  
werkt vochtafdrijvend. 
In sagen en mythen komt de berk eveneens vaak voor. Haar twijgen en sappen 
speelden hierbij een belangrijke rol: magische en geneeskrachtige eigenschappen 
bezaten ze.  Voor Germanen was het de boom der wijsheid  en was het de aardse 
behuizing van de godin Freya. Bij de Kelten was de boom gewijd aan de godin 
Bergha, bij de Ieren Brigit3. 
                                                      
3 Elders Berchta of Birchta en Perchta (Germaanse en Slavische godinnen) 
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Het woord berk wordt beschouwd als een 
oorspronkelijk oud woord, omdat het in veel talen 
op ongeveer dezelfde wijze voorkomt. Men meent 
wel dat het afstamt van een Oudindisch woord 
bharg wat glanzend betekent en wellicht 
betrekking heeft op de witte bast. 

In onze omgeving komen twee soorten van nature 
voor. In Nederland zijn de ruwe berk   en de  
zachte berk  inheems.  De geslachtsnaam Betula  
zou afgeleid zijn van het Keltische woord betu, 
wat slaan betekent : slaan met berkentakken op 
het lichaam stimuleert de bloedsomloop. 

Ruwe Berk of Zilverberk 
Het is soms moeilijk om een zuivere soort te 
vinden . Dit komt omdat de twee berkensoorten 

die in onze streken voorkomen spontaan met elkaar kruisen, waardoor hybriden of 
bastaards ontstaan4.  De ruwe berk  wordt tot dertig meter hoog. De oudere 
stambasis vertoont over het algemeen barsten. De twijgen zijn veelal overhangend. 
Het blad wordt drie tot zeven centimeter lang, eirond tot ruitvormig, spits en kaal. 
De katjes worden twee tot vier centimeter lang. De bast van stam en oude takken is 
wit. We vinden deze boom op veel plaatsen: op droge tot vochtige, zure tot matig 
voedselrijke grond in loof- en naaldbossen, op houtwallen, heiden, langs vennen, 
op droge duinhellingen, maar ook op stenige plaatsen zoals mijnsteenbergen en 
spoorwegemplacementen. 

Zachte berk 
Deze berk komt vooral in Limburg en in de Ardennen voor . Hij wordt tot vijftien 
meter hoog en heeft een stam aan de basis wit en niet barstend. Op de jonge 
opgaande twijgen, die door elkaar groeien, zitten haren. De bladeren zin  drie tot 
zes centimeter lang, eirond tot ruitvormig, spits en aan de onderzijde behaard. Een 
katje is twee tot drie centimeter lang. 
Berkenbroekbossen hebben de zachte berk als kernsoort. Dat wil zeggen dat de 
zachte berk in dergelijke bossen algemener voorkomt dan in andere soorten bossen. 
De ruwe berk is een kernsoort voor eiken- en beukenbossen op voedselarme grond. 

De toponiemen Berkeler 
Rondom ’t Keurbos, vooral bekend als Körbes, liggen veldnamen als Klein Berkeler 
en Groot Berkeler en Berkeler veldje. Het begrip is opgebouwd uit berk en laar. Dit 
laatste is afgeleid van een oud Germaans woord voor bosachtig moerassig terrein. 
Het wordt vaak geïnterpreteerd als een omheind terrein in bosachtig gebied gebruikt 
als veeweide. Veertig hectaren aangrenzend Keurbos en Kamer zijn eeuwenlang 
koeweiden geweest.  Beide interpretaties zijn mogelijk; de oorspronkelijkste is: 
moerassig terrein met berkenbos. 
                                                      
4 Er zijn ook bronnen die menen dat bastaards sporadisch voorkomen. Een bastaard lijkt op een zachte 
berk en is alleen aan de hand van genetisch onderzoek te onderscheiden van die zachte berk. 
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Uit het leven van deken Tijssen5 (4)6 
S. Tijssen, indertijd pastoor te Grathem 
Publicaties vanaf 1 november 1957 
 
Pastoor Susteren 1911 – 1919 
 

Gaan we nu weer eens een kijkje nemen 
in het gewone doen van de pastoor. In 
zijn huis bleef alles hetzelfde; wel werd 
het steeds drukker. Toen Mgr. Schrijnen 
bisschop was geworden, werd al 
spoedig het verlof gegeven dat de 
priesters mochten fietsen. Velen van hen 
die een uitstapje met hun 
‘peddelmachine’ maakten kwamen door 
Susteren en maakten van die 
gelegenheid gebruik om de oude 
monumentale kerk te bezichtigen en een 
bezoek te brengen aan de pastoor, die zij 
nog kenden als oud-professor en oud-
prefect van Rolduc. Zo waren allen van 
harte welkom en werd er eenvoudig, 
maar gastvrij ontvangen en onthaald. 
Wat uitgerust en verfrist konden ze hun tocht weer voortzetten. 
De oude huishoudster Ida klaagde echter dat het werk te zwaar werd voor een mens 
van haar leeftijd. Zij kon niet alles meer bijhouden. We zien pastoor Tijssen in die 
tijd nog vóór zijn pastorie met een toog zo vol mottegaatjes, dat de stof nog niet 
meer kon dienen voor een muggenhorretje. De oude ogen van Ida zullen die wel 
niet gemerkt hebben, anders zou ze niet geduld hebben, dat haar ‘Heer’ zo voor de 
dag kwam. 
Toch had de huishoudster nog wat werk bijgekregen. Om de mensen en vooral de 
kleine mensen in Susteren vooruit te helpen en het huishoudgeld wat ruimer te 
maken, was in Susteren een geitenvereniging opgericht. In een of meer lezingen 
was de mensen op het voordeel en het nuttige van zulk een beestje gewezen en 
gegadigden konden zich opgeven. Om de mensen – die nog al vast zaten in oude 
gebruiken en niet gemakkelijk uit hun oude doen te krijgen waren – hiertoe over te 
halen en een voorbeeld te geven, werden pastoor Tijssen en burgemeester Evertz 
niet alleen lid, maar ook echt geitenhouder. Op de pastorie kreeg de oude 
huishoudster de zorg voor 't dier. 

                                                      
5 Severinus Tijssen, 'Uit het leven van Deken Tijssen', in: De Limburgse Post. Weekblad voor 
Midden-Limburg, 55 afleveringen verschenen tussen 5 juli 1957 en 25 juli 1958; De afleveringen 19 
tot en met 34 hebben betrekking op zijn taak als pastoor van Susteren 
6 Zie Heemklank 2009, 2 en 4, 2011,1. 
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Als de geit in de tuin aan de „tuier" gebonden was, dan kon pastoor Tijssen met 
plezier staan kijken naar de acrobatische sprongen van het dier. Eens zou Ida 
uitgaan en des avonds niet terugkomen. Er was afgesproken dat de pastoor zelf de 
geit op stal zou brengen, maar hij had er niet meer aan gedacht. Heel lang is de geit 
niet op de pastorie gebleven. Om een arm gezin te helpen gaf de pastoor zijn geit 
aan die mensen. 
In februari 1916 stierf in Wessem op 13-jarige leeftijd het enige kind van de 
weduwe Janssen-Tijssen — de zuster van de pastoor. Het was een harde slag voor 
deze vrouw die nu alleen in de wereld kwam te staan. Het zal dan ook niemand 
verwonderen dat zij na enige tijd haar winkel en Wessem vaarwel zei en als 
huishoudster haar intrek nam op de pastorie in Susteren. De oude Ida kon nu gaan 
rusten en hoefde zich geen zorgen te maken omtrent haar „Heer". De komst van 
zijn zuster zou van veel invloed zijn op het verdere leven van pastoor en later 
deken Tijssen. 
In huis kreeg hij meer familieleven – meer vertrouwde omgang en van het 
huishouden hoefde hij zich minder aan te trekken, zodat al zijn zorgen konden 
uitgaan naar het werk in de parochie. Ook andere familieleden en bekende bezoe-
kers voelden zich veel meer thuis op de pastorie en vonden er een meer vertrouwde 
sfeer. 
Zijn zuster was ook 'n beetje tegen hem opgewassen. Als pastoor of deken maakt L. 
Tijssen 't voornemen om altijd netjes voor de dag te komen – goed geschoren, de 
nagels van de vingers goed verzorgen. Van zijn kleding zegt hij niets. Als ze 
zindelijk waren was het hem goed, hoe oud en versleten ze ook waren. Doch zijn 
zuster zorgde er voor dat zijn kleding fatsoenlijk was. Buiten weten en tegen de zin 
van heerbroer bestelde zij, als het nodig was, een nieuwe toog of jas. De goede 
pasvorm kwam er minder op aan. Wat te zeer versleten was nam ze uit de cir-
culatie, zodat heerboer geen kans meer had om ze aan te trekken. De was werd ver-
zorgd door de Eerw. Zusters. Om te voorkomen dat de vrijgevige pastoor zijn eigen 
linnenkasten zou plunderen en 't goed weg zou geven, kwam alleen het hoognodige 
schone goed terug op de pastorie. De rest werd bij de Eerw. Zusters bewaard en 
was daar veilig. 
Toen door de lange duur van de eerste oorlog in Duitsland voedselschaarste kwam 
en kinderen naar hier werden gezonden om niet ondervoed te worden, namen 
pastoor Tijssen en zijn zuster een van die kinderen bij zich op de pastorie. Het 
meisje kon boodschappen doen en haar nieuwe ,,Tante Marie" helpen in de keuken 
en in huis met lichte werkzaamheden. 
In die tijd bleef Mgr. Schrijnen als bisschop eens op de pastorie van Susteren over-
nachten, Toen 's-avonds andere genodigden vertrokken waren, wilden de twee 
vrienden nog wat blijven praten. Monseigneur voelde zich niet op zijn gemak in 
zijn officiële bisschoppelijke kledij en pastoor voelde zich niet thuis in zijn nieuwe 
toog, waarvoor zijn zuster gezorgd had. Daarom gingen ze eerst naar boven om een 
toog aan te trekken, welke gemakkelijker zou zitten en kwamen toen naar beneden 
om daar samen nog te kunnen praten totdat hun tijd van slapen gaan gekomen was. 
Een mooi staaltje van Limburgse eenvoud en gemoedelijkheid! 
  



 
33 

Toponymie: Susteren en de geboorteplaats van Amelberga 
Wil Schulpen  

In de bijna duizend jaar oude legende van Amelberga7 staat als geboorteplaats 
vermeld Rodingi in de Ardennen. Met ziet hierin wel het Luxemburgse Rodange, 
gelegen aan het drielandenpunt met Frankrijk en België, ongeveer honderdvijftig 
kilometer zuidelijk van Maastricht. De plaatsnaam bestaat uit twee woorden Rod/rot 
en ingi. De betekenis hiervan varieert van behorende tot, aanhang, volk, streek, 
gehucht. Het betreft een plaats en gaat in de kern steeds terug op huis, heem, hoeve 
of dergelijke. Ruim genomen is Rodingi dan: een woonplaats aan het Rot. Aan het 
einde van dit artikel komen we hier op terug. 

De herkomst van de plaatsnaam Susteren heeft ook in het verleden mensen 
geïnspireerd tot het geven van verklaringen. De fantasie reikte vaak niet verder dan 
de betekenis van het begrip zus  in de betekenis  van een bloedverwante of een 
religieuze. Sinds mogelijk de zeventiende eeuw is hieraan een andere verklaring 
toegevoegd, namelijk dat de plaatsnaam samenhangt met de naam van het aan  
Susteren voorbijstromend riviertje: Suestra, nu Rode Beek. 

Een legende verhaalt samengevat: “De bewoners van het vrouwenklooster 
begroetten elkaar met ‘zuster’. Dit trof de omwonenden zó zeer, dat ze de plaats 
Susteren zijn gaan noemen.” Er is wellicht een oudere verklaring dan deze. 
De oudste, mogelijke aanwijzing naar een zienswijze8 over de betekenis van de 
plaatsnaam vinden we op het stadszegel van Susteren van omstreeks 1260.  Op het 
randschrift staat vertaald: “zegel van de stad Susteren – de gezusters”. Mijns inziens 
is deze merkwaardige opmerking te verklaren met de overlevering rond 1600. 
Hieruit blijkt dat men de naam Susteren als herinnering zag aan de drie gezusters 
Gertrudis van Nijvel († 659), Aldegondis van Maubeuge9 (†684) en  Amelberga van 
Susteren.  
Een kanunnik uit Heinsberg, Peter Streithagen10, schreef in 1629 dat Amelberga de 
stichtster van de abdij Susteren was. De in Sittard woonachtig Jezuïet Jacob 
Kritzraedt uit Gangelt meent enkele decennia later dat Willibrord een klooster voor 
mannen en vrouwen stichtte en dat voornoemde drie gezusters het klooster 
uitbreidden.  Wat Kritzraedt dacht over de betekenis van de naam blijft onduidelijk. 
Hij schrijft namelijk ”De kerk van de gezusters of van de ‘Susteren’ <…> terwijl hij 
zijn naam  van het voorbij stromende water Suestra gekregen heeft. “   
In de tweede helft van de negentiende eeuw schrijft Jos Russel nog nagenoeg 
hetzelfde als Kritzraedt: “Deze naam oorspronkelijk van de gezusters11 <..> zou 
volgens anderen aan het riviertje Suestra ontnomen zijn.”  
                                                      
7 Amelberga van Munsterbilzen, Temse of Gent. De legende heeft veel gemeen met die van 
Amelberga van Susteren, zodat in de zeventiende eeuw velen beide voor één historische persoon 
hielden. De pastoor van Temse kreeg in 1647 te Susteren relieken van Amelberga. 
8 Het betreft hoe men er toen tegen aankeek; het zegt niets over de juistheid van de zienswijze. 
9 Is het toeval dat we in Susteren een H. Odegundis kennen?  
10 A.M.P.P. Janssen, vertaling van Jacobus Kritzraedt, Annales Gangeltenses, pag. 171-173.  Of 
Kritzraedt zelf iets meent, of dat hij iemand citeert is soms moeilijk te bepalen. 
11 Russel meende wel dat Amelberga, Benedicta en Cecilia de ‘gezusters’ waren. Hij was dus al een 
heel eind opgeschoven naar de huidige geschiedenis interpretatie. 
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Drie jaar na Russel lijkt Habets de eerste in een lange rij te zijn, die uitdrukkelijk 
voor de versie kiest dat de naam Susteren zijn oorsprong vindt in de waternaam 
Suestra, de oude of andere naam van de Rode Beek. 
De feiten onderbouwen dat in de middeleeuwen en zeker tot in de zeventiende eeuw 
in het stift en algemeen onder historici de zienswijze leefde dat de naam Susteren 
verbonden was aan de gezusters Gertrudis, Aldegondis en Amelberga. Dit betekent 
ook dat men in Amelberga een zevende-eeuwse abdis zag, die de abdij van Susteren 
gesticht had, al dan niet met hulp van Willibrord. 
Hoe belangrijk deze overlevering ook is bij het bepalen in welke tijd Amelberga 
leefde, als verklaring voor de naam Susteren wordt ze niet geschikt geacht. 
Historisch staat wel vast dat Amelberga niet de zus is van Gertrudis. Tevens zijn er 
geen toponiemen bekend die een ontwikkeling hebben die terug te voeren is op een 
begrip zus, of dat nu bloedverwant of religieuze is. En wanneer we aannemen dat 
een vrouwenklooster gesticht wordt in een bewoond gebied, dan waren er al 
voldoende namen en kon een nieuwe naam slechts op klooster of kerk zelf betrekking 
hebben. Het zou mooi zijn geweest wanneer we de mogelijkheid konden openlaten, 
maar er lijkt geen basis voor een afleiding uit zus of zuster. 

De Rode Beek of Suestra  
In de overlevering van Willibrord vinden we twee bronnen waarin vermeld wordt 
dat de naam Susteren gelijkluidend is aan die van het voorbij stromend riviertje ‘de 
Suestra’. Het lijken twee onafhankelijke bronnen, echter als beide via Echternach tot 
ons gekomen zijn, kunnen we de onafhankelijkheid vergeten. Dat met dit riviertje de 
Rode Beek en niet de Geleen of de Maas is bedoeld, lijkt mij vrijwel zeker en er 
wordt ook nergens twijfel geuit. 
Het begrip Suestra (uitspreken als nagenoeg identiek aan de huidige dialectuitspraak: 
Zöstre) is nog niet gekoppeld aan een begrip dat ons verder helpt. Onze enige weg 
leidt ernaar om niet alleen te aanvaarden dat Suestra en Rode Beek voor dezelfde 
beek staan, maar ook veronderstellen we dat de begrippen hetzelfde inhoudelijk 
betekenen.  

Wanneer we het begrip rode invulling willen geven, stuiten we al gauw op het 
nogal ongeloofwaardige verhaal dat het water van de beek veel ijzer opgenomen 
had, waardoor het rood ging kleuren. Het zou mij niet verbazen als deze zienswijze 
gevoed is door begrippen als IJzerenbos, Eisenwald waardoor de beek in zijn 
vergrote vorm (met ’t Hout) stroomt. De begrippen hangen wel samen met Helsene 
een oud woord voor hout of bos. Om in de plaatsnaam Susteren verwantschap met 
ijzer te zien wordt dan ook als zeer onwaarschijnlijk ter zijde geschoven. 

Rode komt in plaatsnamen vaak voor en wordt in verband gebracht met het rooien 
van bomen, bos ofwel ook om land geschikt te maken voor bebouwing. Als 
toponiem komt het vaak voor: Reutje (Heide), Mathmanns Roth (IJzerenbos) en ’t 
Root, waar nog het gehucht Root gelegen was tussen de voorste en achterste 
Molenweg (nu: Molenveldweg). Wellicht het bekendste ‘rode’ ligt vlak over de 
oude gemeentegrens in Holtum: Wolfrath.  
Om twee redenen wordt aan deze invulling geen voorkeur gegeven: er is geen rood 
bekend waaraan het deze naam ontleend kan hebben en als belangrijkste: oude 
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toponiemen hebben veeleer met landschappelijke elementen te maken, dan met 
activiteiten van de mens, zeker in de beginfase. 

Kenmerk van het landschap 
Het Suestra uit de vroege middeleeuwen wordt gelijkgesteld met de kloosterneder-
zetting, waarvan de huidige Amelbergabasiliek nog getuigt.  
Provinciaal archeoloog Henk Stoepker hierover: “Halverwege het huidige plein helt 
dit plateau (verhoging waarop kerk gebouwd is) sterk af naar het noorden, waar een 
moerassige laagte is geweest; waarschijnlijk maakte dit deel uit van een 
meanderende beek.” 
De vraag die dan vanzelf boven komt drijven is of die omschrijving van het 
landschap rondom/ bij de verhoging alleen voor dat beperkt gebiedje geld of dat het 
voor een groter gedeelte van het Susterens landschap  geldigheid heeft. 

Vergelijking met het klooster van Ansfried 
Ansfried, bisschop van Utrecht en medestichter van de abdij Thorn omstreeks het 
jaar 1000, leidde zijn laatste levensjaren in een klooster dat volgens de overlevering 
een zes mijlen buiten zijn zetelstad was gelegen. Dit klooster lag in een groot 
moerasgebied met aan één zijde een modderige rivier.  
Deze elfde-eeuwse beschrijving zou dan min of meer van toepassing kunnen zijn op 
de vroegmiddeleeuwse kloosterstichting in Susteren. 
Moerasgebieden komen in beschrijvingen vaak voor, met name bij vijandelijkheden. 
De eigen streekbewoners hadden altijd grote voordelen omdat zij de juiste paden 
door de gevaarlijke gebieden kenden, waar de indringers zich vaak terugtrokken om 
niet in de moerassen te verzinken. 

Oude legendes van Susteren 
Ook een oude, Duitstalige versie van de legende met de schenking van een bos aan 
de streekbewoners door koning Sanderbout in het gezelschap van abdis Amelberga 
verhaalt ons nu meer dan dertien eeuwen later hoe men de gronden toen ervoer. 
Enige passages uit de vertaalde versie ervan: 

“Maar blijf weg van het Isenbroek, het vervloekte Eisenwoud, waar de demonen en 
doden wonen waarvan menigeen niet meer teruggekeerd is. <…> Langzaam liep de 
dag ten einde, toen  hij bij Susteren huiswaarts reed. Plotseling haalde een 
reusachtige vrouw(demon) met strenge blik de vermoeide ruiter uit zijn dromen. 
Swantewit (het paard) zat tot zijn buik in het zwarte, vervuilde moeras. <…> In het 
moeraswoud van Susteren vond men enige tijd geleden in de wortelstok van een oude 
boomstronk een Frankische strijdbijl.” 

Dan is er nog de bekende Willibrord-legende, gebaseerd op een verhaal uit de achtste 
eeuw van Alcuinus, vijfenzeventig jaar geleden opgeschreven uit de mond van 
Susterenaren en opgetekend in de Katholiek Illustratie12.  
“Ieder kent den St. Willibrordusweg13, en de legende, daaraan verbonden. 

                                                      
12 14 februari 1935, nummer 20. Een kopie is afkomstig uit het archief van Evert Zits. 
13 De Groeneweg boven Dieteren 
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Eens, in het najaar, ging de heilige het klooster bezoeken, maar de wegen 
waren drassig en zoo goed als onbegaanbaar. Gelukkig, er liep een hoog 
voetpad door de akkers; toen Sint Wilbert met zijn gezellen het pad betrad, 
verscheen de eigenaar, 'n halsstarrige heiden, en verbood hem dien weg 
te gebruiken. Hij dreigde en schold zoo erg, dat de gezellen van den heilige 
hem graag den mond hadden gesnoerd - maar Sint Wilbert riep hen terug 
en ging hen voor over die modderige baan. En zie, bij elken stap, dien hij 
deed, slonken de plassen weg en de bobbels en kuilen verdwenen. Zoo 
ontstond die effen dreef, waar het gras zelfs in de guurste winters niet dort.  

Zouden de moerassen voor Susteren niet werkelijk zijn, legendarisch zijn ze in ieder 
geval wél! Toch zijn er wel duidelijk aanwijzingen dat bepaalde gebieden tot de 
moerassen of vergelijkbare gronden behoorden. In de ode aan Susterens natuur door 
Sef Schulpen in zijn boekje Susteren natuurgetrouw14 met prachtige foto’s van Louis 
van der Vloet geeft hij volgende inschattingen: 

Het Broek15 bestaat uit ontgonnen broekgronden en moerassen, die tot aan de Duitse 
grens reiken. – Het Taterbosch een moerassig laaggelegen terrein. 

Het klinkt goed wanneer ook de bijzondere aanwezigheid van moeraskalk in deze 
noordoosthoek van het aloude kerspel Susteren genoemd wordt. Echter hiermee kan 
natuurlijk niet de situatie van het landschap in de vroege middeleeuwen onderbouwd 
worden.  

Plaatsnamen 
Van boven Millen tot noordwestelijke van de oude Heyerhauser (Heide) geven de 
toponiemen (veld- of gebiedsnamen) aan dat het een moerassig gebied was, namelijk 
Pissumerbroek, Broek, Sump, (Saldens) Weidt, Mehre, Schalbruch, Isenbruch die 
het moerassige verleden nog in zich dragen. En dit gebied zet zich in richting van 
Holtum zeker door. 
Broek betekent ook moeras(sig)  en betekent in het Engels zelfs beek. Sumpf is Duits 
voor moeras. Mehre komt van moer, moeras enzovoorts. 

Vloedgraaf en Middelsgraaf 
Beide zijn waterlopen die door de mens gemaakt zijn, al dan niet gebruik makend 
van stukken natuurlijke of voormalige waterlopen. Zij zijn aangelegd om de 
waterhuishouding in omringende gebieden zodanig te regelen, dat de mens er een 
goed gebruik van kan maken. Men vindt talloze van dergelijke gegraven waterlopen 
en grachten. Het bijzondere van deze beide is dat ze wel bijzonder lang zijn en ook 
er zorg voor dragen dat andere graven hun water kunnen lozen. 
De Middelsgraaf is ruim zes kilometer lang. Echter zeker het beginstuk IJzerenbos/ 
Broek wordt deze Bosbeek genoemd, hetgeen er op duidt dat dit beginstuk 
aanvankelijk een deel is geweest van een beek die richting Slek gestroomd heeft. 
Daar waar de Middelsgraaf de oude landsgrens Gulik Gelre vormde, kan ze voor een 
belangrijk aandeel het werk van de mens zijn. 
                                                      
14 Een uitgave van de Vereniging van Natuurvrienden Susteren in samenwerking met de gemeente 
Susteren, in het voorjaar van 1977 
15 In de administratie van het ambt Born anno 1610 nog het Isenbruch genoemd. 
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De Vloedgraaf is zeven kilometer lang  en lijkt geheel gegraven en wel vanaf de 
grachten rondom kasteel Millen, welke gevoed worden met water door de Rode 
Beek. Ze eindigt ongeveer honderd meter onder Oud-Roosteren, waar Rode Beek, 
Geleenbeek en Vloedgraaf één bedding vormen. Men heeft bij het graven weliswaar 
gebruikt gemaakt van oude waterlopen, maar voor zover na te gaan niet van beken. 
De belangrijkste functie van de Rode en Geleenbeek was dat beide beken een 
gedeelte van het regenwater van het Zuid-Limburgse heuvellandschap moesten 
afvoeren naar de Maas. Het zijn dus regenriviertjes en ze zorgden voor veel overlast, 
ook nog in de stadjes Nieuwstadt en Susteren. De omstandigheden zijn dusdanig dat 
men mijns inziens terecht mag veronderstellen dat het gebied rond Geleen en Rode 
Beek in onze streek het landschap een drassig, moerasachtig karakter heeft gegeven. 
Wellicht dat men zelfs de Tranchotkaart als zodanig kan interpreteren dat het gebruik 
van de grond rond 1800 een dergelijke conclusie steunt. 

Het begrip Rode 
Het begrip ´rode´ willen we nu zeker in verband brengen met het Middelhoogduitse 
woord `rot` dat ´Sumpf´ ofwel in het Nederlands moeras betekent16. Een bekend 
Nederlands riviertje is de Rotte, waaraan eind dertiende eeuw Rotterdam ontstond. 
Het riviertje begint aan Moerkapelle ofwel kapel aan het moeras.  
Ook in het Oudnederlands woordenboek komt rot voor en wel in de betekenis van 
vuil, modderig. In het Oudnederlands is het alleen als toponymisch element 
overgeleverd. 17 
In het dialect zou men Rode Beek dus kunnen vertalen als ´Toterbaek´. In het 
Nederlands wellicht als Moerasbeek. 

Susteren hangt samen met het landschappelijk element moeras?! 
Dat de Rode Beek in vroegmiddeleeuwse tijden ook Suestra werd genoemd, betekent 
niet dat beide begrippen dezelfde herkomst hebben. De herkomst van Suestra is zelfs 
niet te benaderen. Komt het uit een niet-Germaanse taal? 
Zo men wil, kan men aan Suestra een betekenis als ‘Rode’ toevoegen. Suestra is dan 
wel geen beeknaam, maar de naam van een woonplaats. Zoiets als woonplaats aan 
het moeras.  Wanneer we dit in een oud-Germaanse vorm omzetten: 

woonplaats= inga en moeras=Rot dan ontstaat Rodinga. 
En dan gaan we terug naar het begin van dit artikel waarin een bijna duizend jaar 
oud verhaal ons voorhoudt dat (een) Amelberga in Rondingi geboren is. Puur toeval? 
Het zou kunnen , maar veeleer toont dit dat de gegevens rond geboorteplaats, de 
opvoeding en dergelijke in die oude levensbeschrijving uit de overlevering van 
Amelberga van Susteren zijn genomen.  

                                                      
16 http://de.wikipedia.org/wiki/Rotte_(Siedlung). Een artikel uit Oostenrijk. 
17 //gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer 
=HTML&lemmodern=%22rot%22 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rotte_(Siedlung)
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22rot%22
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22rot%22
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Gelaeze     
Echter Landj, december 2012. Archeologisch onderzoek “Op de Kis” te Dieteren.  
De archeologische werkgroep Echter Landj  doet verslag van een onderzoek dat de 
werkgroep  herfst, winter en voorjaar  heeft gedaan in een groot gebied ten oosten 
van de Lange Akkersweg in Dieteren. De akkers liggen op het Maasterras van 
Geistingen, voorheen ook het terras van Dieteren genoemd. Uit de prehistorie zijn 
diverse vondsten, vondsten uit de Romeinse tijd ontbreken vrijwel geheel. In de 
Middeleeuwen zijn er wel vondsten uit de periode 750-900, maar vooral uit de 
periode 900-1500. www.echterlandj.nl 

Puur natuur. Kwartaalblad Natuurmonumenten 2012-4 met artikelen als: Verborgen 
in het Limburgse land heeft de hamster zijn burcht en:  Het echte werk: Wilgen, 
knotten voor landschap en vogels. Je ziet er fluitenkruid groeien. En vlierbes. In de 
holtes zitten steenuiltjes graag te broeden. Knotwilgen zijn eigenlijk kleine 
natuurgebiedjes. Maar dan moeten we ze wel goed onderhouden. 
puurnatuur@natuurmonumenten.nl 

Heemkundevereniging Geleen 2012-3. De oorlog van 1940-1945 en de bevrijding 
van Geleen in september 1944. Een artikel met herinneringen over de vliegensvlugge 
bevrijding van Geleen en de functie van Geleen als opvang voor soldaten en evacués. 
Een verhaal wil dat een Engelse soldaat die bij de ouders van de schrijver (hij was 
toen vier jaar) was ingekwartierd, sneuvelde en bij een overweg in Susteren begraven 
werd. Zijn vader wilde weten of het ook wel de ingekwartierde soldaat was en fietste 
naar Susteren en terug. (Ging hij tweemaal door het front, of fietste hij na 17 
januari?) 
Ook treffen we er een artikel aan over vakwerkhuizen. Bij dergelijke huizen werd het 
huis over een eerder aangelegde en los staande kelder gebouwd. De kelder behoorde 
dus niet tot het fundament van het huis. Het skelet van een vakwerkhuis werd liggend 
op de grond in elkaar gezet en op een stenen fundament geplaatst boven het 
maaiveld. Dan werden de vakken dichtgemaakt met een vlechtwerk van stokken en 
takken (witsje). Die werden weer ingesmeerd met een mengsel van leem, stro en 
soms paardenhaar. 

De Maasgouw, uitgave van het LGOG, 2012-4. Hierin troffen we een artikel aan van 
het Hof van Gelder te Roermond en de beoogde beperking van het aantal kermissen. 
 
Observantie, verenigingsblad van de landschapsvereniging De Kringloop Linne. 
Hierin treft u een artikel aan  over de Anna Paulownaboom door John Hannen. De 
vereniging organiseert op zondag 21 april een voorjaarsexcursie naar de Doort. 
Jan Hermans  beschrijft De Slanke sleutelbloem. Een oude bossoort bedreigd door 
de versnippering van het landschap. 
Website: www.dekringlooplinne.nl   -   secretariaat@dekringlooplinne.nl  
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D’n oorlog, d’n oorlog. 
Cor Voorter 

We kunnen vaststellen dat de thema-avond van 21 januari jl. geslaagd is. Het 
thema, waarbij dagboeken van inwoners van Susteren en Dieteren werden gebruikt 
als rode draad over de Tweede Wereldoorlog in onze gemeente blijkt bij velen een 
gevoelige snaar  te hebben geraakt. Het dagelijkse leven bekeken door de ogen van 
mensen zelf, vastgelegd in hun eigen notities van het moment zelf.  

Woensdag, 10 Jan. 's Morgens aan- en verkoop van melk, waarna wegen geslacht 
rundvee. Er werd verteld dat de menschen die nog in Dieteren en Susteren waren, 
allen weg moesten.  
In den namiddag ging ik met Bouts in Diergaarde inventariseeren. Om 4 uur 
zouden wij brood moeten uitverkopen. Op weg daarheen kwam daar ineens mijn 
nicht Maria aanstappen. Zij kwamen allen naar Diergaarde, ook Fr. Coenen, en zij 
zouden bij Dirks, dicht bij ons, onderdak krijgen. Maria vertelde mij dat nu alle 
menschen uit Dieteren en Susteren weg moesten, het was toch ook bijna niet meer 
vol te houden van al de granaten die er insloegen. Bij ons thuis was er ook een 
voltreffer voor in het huis gekomen. Na een uur zouden de anderen ook wel 
arriveren met paard en wagen.  
Na het uitverkopen van brood, ging ik hen nog wat helpen met afladen.* 

Door de dagboeknotities te ondersteunen met documentatie- en fotomateriaal 
kregen de verhalen al een  heel andere dimensie. Bijzonder was dat de 
dagboekfragmenten in de zaal alleen maar te horen waren en de kijkers/luisteraars 
verder niet werden afgeleid door de aanwezige voorlezers. Een bewuste keuze van 
de makers en achteraf een juiste keuze. 

VOLKSCULTUUR    
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Eerlijkheidshalve hadden we deze avond op een andere wijze  willen invullen, 
maar nog niet alle materiaal was in ons bezit. In november besloten we dit item 
door te schuiven naar een volgend jaar en op andere wijze invulling te gaan geven 
aan de oorlog, bezetting en bevrijding van Susteren.  

Het idee om aan de slag te gaan met de dagboeken en verhalen kreeg al vlug vaste 
vorm en uiteindelijk bleek de derde versie die onze eigenste Wil Schulpen na al 
onze opmerkingen had samengesteld, te voldoen aan de criteria.  

De ‘rolverdeling’ bleek geen enkel probleem, al moet gezegd dat sommige 
dagboekfragmenten toch onderling zijn uitgewisseld. Niet vanwege de 
moeilijkheidsgraad van de teksten, maar  omdat  gevoelsmatig meer ziel en 
zaligheid erin gelegd kon worden bij het uitspreken van de dagboek- en 
tekstfragmenten. 

De grote zaal in ‘Vastrada’ kreeg voor de gelegenheid een heuse ‘studio’, waarin 
we ons als echte commentatoren konden terugtrekken. Op een laptopscherm zagen 
we dezelfde beelden als het publiek op het grote scherm in de zaal.  Zo konden we 
tijdens het lezen af en toe meekijken. Wel zo prettig en functioneel om het tempo 
redelijk te kunnen reguleren, want alles ging live de microfoons in.  

De gekozen dagboekfragmenten en het beeldmateriaal brachten elkaar in 
evenwicht. Ook de uitgesproken overpeinzing aan de vooravond van de evacuatie 
van Susteren uit het toneelstuk  ‘’n Mooder’ en het gedicht ‘Vrijheid’ uitgesproken 
door Evert Zits, gaven net dat beetje extra dat velen heeft weten te raken.  
Het besluit om het laatste deel van de toneelvoorstelling  ‘’n Bleumke droet ‘ te 
vertonen was eveneens bewust.  De ellende van de oorlog kan én mag niet vergeten 
worden, maar  af en toe een lach kan, al is het maar een héél klein beetje, de pijn en 
het leed verzachten. 

31 januari. Laatste dagen niet kunnen schrijven. Nu in race-tempo. 
Zondagmorgen in alle haast uit Posterholt gevlucht. Granaten. Gelopen naar 
Annendaal. Daar gewacht. Met Engelse auto's naar Echt gebracht (Moeder, 
Corrie en ik). Via de flitspuit (tegen ongedierte) naar de eetzaal. Vanuit Echt 
via Susteren (och, arm Susteren) naar Sittard. Geregistreerd. Gegeten, de 
nacht doorgebracht in de derde Mulo van de Zusters Ursulinen. Op stro. Niet 
geslapen. Naast mij lag een meisje te huilen van de kou. 's Morgens gegeten. 
Daarna met auto naar Maastricht (Vrijthof) gebracht. Corrie en ik naar Oom 
Sjang en Tante Lies in Ambij gehold, gegeten en gewacht op de anderen, die 
later kwamen. 's Avonds direct uit geweest. Daarna gepraat met George, de 
eerste Engelsman, interessant. Gisteren bij mevrouw X een bad genomen. 
Zeep gekregen. Daarna bij de kapper geweest. Heimwee naar huis en naar 
mijn vrienden.* 

De techniek heeft ons bij het opstarten van het toneelgebeuren even in de steek 
gelaten, maar achteraf heeft niemand zich daaraan echt gestoord. 

Annie, Wil, Jos, Loek en ikzelf zijn erkentelijk dat we de dagboekfragmenten ter 
beschikking hadden en deze mochten gebruiken. Majoor Evans en Jacqui Meuffels 
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(dochter van Meister Meuffels) zijn per e-mail op de hoogte gebracht en per 
omgaande waren daar dankbare reacties. 

Tot slot is daar nog een extra veer op een hoed te steken en wel richting Wil 
Schulpen. Wil heeft namelijk het meeste werk gedaan. Teksten geselecteerd, 
beeldmateriaal achter elkaar gezet en alles technisch gerealiseerd. Wil bedankt! 

*De gebruikte fragmenten zijn voor dit verslag willekeurig gekozen. 
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Kroniek van Zöstere     
 

17 dec. Gemeenteaart 1903, waarvan afbeelding van het stadje in boek van Pater 
Roozen, is weer terecht en opnieuw behandeld zodat ze er weer een 
tijdlang  tegen kan. 

25 dec. Door een groep vrijwilligers was de crypte van de basiliek ook dit jaar 
weer veranderd in een grote kerststal. 

01 jan. Susteren wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk. 

01 jan. Tien jaar na de fusie van de gemeente Susteren met Echt. 

07 jan. De bibliotheek aan de Jozefstraat werd gesloten. Als compensatie kan 
men bij Vastrada boeken afhalen, die men eerder besteld heeft. Dagelijks 
van 8:30-17:00 uur. 

07 jan. Werkzaamheden aan Rijksweg Noord, vanaf de Feurtherpoort tot aan 
“Bie Alois” zijn van start gegaan.  

12 jan. Prins Koen I prins van het Graasboereriek. Koen Peters woont op de 
Volmolen. 

20 jan.  Jeugdprinses Femke I, prinses in het Graasboereriek. Femke woont “Bie 
Alois”. 

26 jan. Graasboerin Natascha (Plum) 
 

 

 

02 febr. Spik en Span werden derde in de finale van het Limburgse Vastelaovesleedjes 
Konkoers  

  

KRONIEK VAN ZÖSTERE 
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Vastelaovesoptoch 2013 
 

 

Miene opa is te gek 
óm los te loupe 

(Piet Bohnen en 
kleinzoon) 

 

 

 

 

 

Jóngste  
Deilnummer         Ich höb get aan miene fits 
(Harie Genders)  (Jean Dohmen) 

 

 

 

 

Jägermeister 
(Harie Lempens) 
 
Foto’s van Susteren.Nu 
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Museum van de Vrouw eventjes in Susteren 
Cor Voorter  
Wie de carnavalsoptocht in Susteren heeft gezien, zal misschien met enige 
verbazing hebben gekeken naar de groep van ‘Willie en de Möppe’. Je zou kunnen 
denken dat het Museum van de Vrouw gehuisvest gaat worden in Susteren en dat 
op deze wijze sluikreclame gemaakt werd voor het levenswerk van Annie 
Schreuders-Derks. 

Jammer, maar het Museum van 
de Vrouw blijft in Echt en de 
groep wilde met het uitbeelden 
van een van de exposities hulde 
brengen aan Annie. 
Zo kon het publiek langs de 
route een verkorte versie van de 
expositie ‘Van de wieg tot het 
graf’  in levende lijve voorbij 
zien lopen. Van trouwen, kindje 
krijgen, dopen richting de 
rouwstoet zeg maar.  

De groep van Willie en de Möppe wist met dit onderwerp een tweede prijs in de 
wacht te slepen en kan de zoveelste trofee toevoegen aan de prijzenkast.  
Overigens Annie zelf moet het doen met de beelden van de lokale omroep en de 
foto’s. Annie en Pierre waren aan het genieten van de zon, zee en strand met op 
zijn tijd een wijntje en lekkere hapjes.  
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Awwer Foto’s 
 

Kermis  
De foto’s komen uit de 
verzameling Vaassen. Ze zijn 
ongeveer tachtig jaar oud. 
 

De sjógkel 

 

 
De carrousel en het rustaltaar 

 
 
 
 
  
  

AWWER FOTO’S 
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Gebroek ca. 1925  
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Reisprogramma 2013 

01 Dinsdag 14 mei 2013. 
Het reisdoel is Horst-Melderslo, waar we een bezoek brengen aan de kerk van 
Horst en waar een rondleiding met gids staat ingepland. Vervolgens reizen we door  
naar het  “Museum de Locht” in Melderslo, streekmuseum of/en " Nationaal 
Asperge en champignonmuseum". Het museum geeft een boeiend beeld van de 
wijze waarop men tussen 1850 en 1950 leefde. Hier zullen we ook een smaakvolle 
lunch gebruiken, waarbij rekening is gehouden met het dan in volle gang zijnde 
aspergesseizoen. Vervolgens zullen we het openluchtmuseum verkennen. Daarna 
zal de bus een toertocht door de streek maken en ons naar de locatie brengen waar 
we afsluitend een verrassingsdiner zullen gebruiken, waarna we huiswaarts keren 
naar Susteren. 
De kosten voor deze reis bedragen € 55,-- per persoon, inclusief entrees, gidsen, 
lunch en diner. 
 
02 Zaterdag 22 juni 2013.  
De reis gaat naar Keulen en wordt georganiseerd in samenwerking met het 
Limburgs Geschiedkundig- en Oudheidkundig Genootschap(LGOG), waarmee 
onze vereniging een samenwerkingsverband heeft.  
In het ochtendprogramma maakt u  bij aanmelding een keuze uit een wandeling 
door de ‘Altstadt’ Keulen o.l.v. een gids  óf brengt u een bezoek aan het Römisch-
Germanisch Museum.  
In het middagprogramma wordt er een rondleiding aangeboden door de Dom van 
Keulen o.l.v. een gids. Daarna kunt u op eigen gelegenheid nog twee uur vertoeven 
in de binnenstad en hier een eigen invulling aangeven. Alle locaties liggen centraal 
en zijn makkelijk te bereiken. 
Met een diner zal ook de thuisreis worden afgesloten. 

De kosten voor deze reis bedragen € 55,-- per persoon, inclusief entrees voor het 
Römisch-Germanisch Museum, de Dom, gidsen en het diner. 
Let op: de kosten voor de lunch zijn voor eigen rekening!!! 
 
Dinsdag 10 september 2013. 
Deze dag maken we een Sagen- en Legendetocht… mensen met zwakke zenuwen 
kunnen zich beter niet opgeven voor dit uitstapje. Maak op een bijzondere wijze 
kennis met…..??? 
Nadere informatie volgt! 
U kunt zich opgeven voor de reizen door het verschuldigde bedrag per persoon 
over te maken op rekeningnr.: 1502.04.612  t.n.v. Vereniging van Natuurvrienden 
o.v.v. Reis VvN-Horst en/of Reis VvN-Keulen.  Let wel: vol-is-vol en de volgorde 
van binnenkomst is bepalend.    
 
 
  

VAN DE VERENIGING 
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Programma komende twaalf maanden (gewijzigde data!!) 

15 april Jaarvergadering. Na de pauze Jos Prop (zie elders in deze 
heemklank uitvoerige beschrijving)  

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

21 juni Verschijnt Heemklank 2013, 2 

22 juni Busreis naar Keulen: Kölner Dom en ?? 

24 juni Film: Limburgse Symphonie en natuurfilm (Ton Vranken) 

15 aug. Kroedwèsj met H. Mis in de Amelbergabasiliek en omlijsting 
Natuurvrienden, mysterieuze fietstocht.  

10 sept. Bustocht: Volksverhalen 

21 sept. Verschijnt Heemklank 2013, 3 

14 okt. Kwartaalavond, nader in te vullen 

07 nov. “Sjterre sjtraole ” in zaal “de Harmonie”, Feurthstraat 56 

25 nov. Wèntjertradisies: van Sint Maerte tót Drie Keuninge door Annie 
Schreuders-Derks 

21 dec. Verschijnt Heemklank 2013, 4 

2014 

20 januari Kwartaalavond, over Majoor Evans “Spelen in Vrijheid”. 

21 maart Verschijnt Heemklank 2014, 1 

21 april jaarvergadering; Kwartaalavond, nader in te vullen 
Alle programmaonderdelen onder voorbehoud  
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Weurdje van de redaksie 

‘t Haw eigelik allang mótte zomere, mer óm ein of anger raeje sjiene de 
waergode ‘t mer neet èns te waere euver ‘t waer. Zelfs de boere weite neet of 
ze noe mótte klage of neet. 
Bie ‘t doorlaeze van d’n Heemklank realiseert m’n zich al gaw det oos 
vereniging zich eigelijk niks aantrèk van ‘t waer.  
Waer of gein waer, weer gaon geweun door mit van alles en nog get.  
Mit leuke dénger, mer zeker ouch serieus dénger. Veur elk wat wils en veur 
eder zien meug. 
Weer höbbe ‘t waer neet in de handj, det regelt de natuur zelf. Wat weer waal 
in de henj höbbe is de meugelikheid óm uch aangenaam laesplezeer te 
bezörge en aktiviteite te organisere, die ‘t jus leuk make lid te zeen van de 
Natuurvrunj. 
Es redaksie zeen weer greuëtjs op oos redaksielid Annie. Zie haet de Jo 
Hansenpries 2013 toegekènd gekrege. Bezunjer ouch ómdet Annie de ieëste 
vrouw is die deze pries krig. Deze cultuurpries wurdt driejaorliks toegekènd. 
Annie höbbe ze de pries toegekènd, mer ‘t krig ‘m pas in september oet henj 
van de goeverneur van Limburg. Oet betrouwbare bron weite weer namelik 
det ze nog hieël väöl tied neuëdig höbbe om alles euver Annie op pepier te 
zètte! 
Annie proficiat, doe höbs deze pries verdeend. Besjouw ‘t mer es eine groate 
parel aan dien eige kreuënke! 
Väöl laesplezeer, of geer noe op vekansie gaot of thoesblif! 
De redaksie 
 
rdje van de redaksie 

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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 ‘Flora en Fauna IJzerenbos Susteren en omgeving’ 
Thema-avond vrijdag 21 juni a.s.: Natuurfilm Ton Vranken 
Cor Voorter 

Ton Vranken heeft ruim vier jaar beeld- en 
geluidopnamen gemaakt in het IJzerenbos en de 
omgeving van Susteren. Meer dan 4500 uren is hij op pad 
geweest en daarnaast nog eens 500 uur achter de 
montagetafel gezeten om al het materiaal te bewerken tot 
een complete natuurcyclus van een jaar. Bij het monteren 
heeft Ton ervoor gekozen beeld- en natuurgeluiden 
alleen te ondersteunen met door hemzelf gecomponeerde 
en ingespeelde muziek, waarbij de teksten in beeld 
aangeven welke planten en dieren te zien zijn.  

Een hele kleine greep uit de planten en dieren die in de film voorkomen: 
Groot spiegelklokje, aronskelk, salomonszegel, sleutelbloem, wilgenroosje, 
koevinkje citroenvlinder, dagpauwoog, wolfsspin, toendrarietgans, 
greppelsprinkhaan, koperwiek, kramsvogel, eekhoorn, vos, hermelijn, peervormige 
stuifzwam, klapekster, kraagmosklokje, de zeldzame pronkhertenzwam, bijenwolf 
wesp, kraamspin enz. enz.. 

Eerlijk gezegd moet je zien wat er allemaal in de natuur leeft en gebeurt. Dankzij het 
geduld en de vlijt van Ton Vranken is dat mogelijk. In zijn eigen camouflagetentje, 
om soms na uren en dagen en een enkele keer ook binnen enkele minuten dat plaatje 
te kunnen schieten om de film stukje bij beetje compleet te kunnen maken. Maar ook 
om bijvoorbeeld paddenstoelen in beeld te brengen en ze daadwerkelijk te zien 
groeien vergt geduld.  
De uren die Ton met zijn camera, geluidsapparatuur en zeker niet te vergeten 
boterhammen en volle thermoskan heeft doorgebracht onder alle 
weersomstandigheden die denkbaar zijn, hebben juweeltjes aan beelden en geluiden 
opgeleverd uit alle vier de seizoenen.  

De werkwijze van Ton om geen commentaar in te spreken biedt de kijker een unieke 
mogelijkheid om op te gaan in de beelden en zich onder te dompelen in de geluiden 
van de natuur zelf. Een unieke beleving en ervaring om te onthaasten! 

Vrijdag 21 juni a.s. is het zover! Onze vereniging heeft het voorrecht de prepremière 
van de natuurfilm van Ton Vranken te 
mogen presenteren.  
Om 19.30 uur zal in de Grote Zaal van Orbis 
‘Vastrada’, na een inleiding door journalist 
Guus Urlings, de film ‘Flora en Fauna van 
IJzerenbos in Susteren en omgeving’ voor 
het eerst te zien zijn. 
Overigens heeft het bestuur bewust gekozen 
voor de datum van vrijdag 21 juni a.s.! 
U raadt het al: het begin van de zomer. 

               AGENDA 
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Zaterdag 17 augustus in de Basiliek van Susteren  
Dialectmis in het teken van traditionele Kroedwèsjviering  
Cor Voorter 

De traditionele Kroedwèsjviering krijgt dit jaar voor onze 
vereniging een heel bijzonder karakter. Voor onze 
vereniging is de Kroedwèsjviering eigenlijk de H. Mis 
geworden waarin we ieder jaar de overleden en levende 
leden herdenken. Door de Herfstviering verleden jaar, 
waarbij de aan Susteren gelieerde heiligen centraal 
stonden, kwam het idee naar voren om ook de jaarlijkse 
viering van Maria ten Hemelopneming een invulling te 
geven die in het verlengde ligt van de doelstellingen van 
onze vereniging. Daarbij spelen de natuur en ons eigen 
dialect natuurlijk een bijzondere rol.  
In overleg met Pastoor-deken Geurts en met muzikale 
medewerking van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor 
Nieuwstadt o.l.v. Ine Janssen-Widdershoven, wordt “de 
Nuujstadse dialectmis” uitgevoerd. De muziek van deze 
mis is oorspronkelijk de Deutsche Messe van Schubert, 
terwijl de dialectteksten van de hand van Ine Janssen-
Widdershoven zijn. Verder zal Annie Schreuders-Derks 
natuurlijk het Kroedwèsjgebed, dat voor velen een 
bijzondere betekenis heeft, uitspreken. Voorafgaand aan de 
eucharistieviering zal zij op de haar vertrouwde manier 
kort ingaan op tradities en gebruiken rond de Kroedwèsj.     

Natuurlijk zullen de dames van de ‘Kroedwèsj’ o.l.v. Tiny 
Crew-Jones-van Mierlo zoals elk jaar in de dagen 
voorafgaand de nodige kroedwèsje maken en deze voor de 
H. Mis verkopen. 
Ook de versiering van altaar en kerk voor de viering neemt 
het team ‘Kroedwèsj’ voor haar rekening. Zoals u weet, is 

de opbrengst bestemd voor de bloemenversieringen van de basiliek door het jaar. 
Net als voorgaande jaren kunt u de oude kroedwèsje meebrengen om te laten 
verbranden en ook is het mogelijk om uw eigen, nieuwe kroedwèsje tijdens de 
viering te laten zegenen.    

De Kroedwèsjviering, waarbij Deken Geurts zal voorgaan in eucharistie en gebed is 
om 17.45 uur in de Basiliek van de H. Amelberga in Susteren.  

Mysteryfietstocht  
Ook dit jaar klimmen we na de Kroedwèsjviering weer in de pedalen in het kielzog 
van onze voorzitter. Hij is al weken bezig om een route uit te stippelen in de 
omgeving van ons dierbaar Susteren. Rekening houdend met de stand van de zon, 
uit welke hoek de wind waait en steeds weer contact zoekend met de weergoden 
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heeft hij de route tot nu toe alleen in zijn hoofd zitten. Bang dat deze geheime route 
voortijdig uitlekt of wordt opgenomen in een of andere fietsgids.  
Uiteindelijk zullen we weer onze fietstocht eindigen op een locatie waar de 
koffie/thee en vlaai al klaar staan.  
Voor de leden die moeilijk ter been zijn, zullen we na het vertrek van de 
toertochtdeelnemers de locatie bekendmaken. Zij kunnen dan eventueel op eigen 
gelegenheid aansluiten bij het koffie-uurtje. Koffie/thee en vlaai komen voor 
rekening van de vereniging, alcoholische en andere versnaperingen zijn voor eigen 
rekening.  
Dus de banden op spanning, de ketting gesmeerd en de remmen goed afgesteld.  
Voor de diehards onder de fietsers: de tocht is iets langer als verleden jaar. Er waren 
wat opmerkingen gemaakt dat de voorzitter wel erg weinig vertrouwen had in de 
fietsconditie van de deelnemers! 
 
Eerste vrouw die deze prijs ontvangt! 
Jo Hansenprijs 2013 voor Annie Schreuders-Derks 
Cor Voorter 

Annie Schreuders-Derks uit Susteren krijgt de Jo Hansenprijs 2013 voor haar 
verdienstelijke inzet en betrokkenheid bij de Limburgse volkscultuur. Niet alleen 
geeft ze lezingen over de volkscultuur in al zijn facetten, maar haar eigen, zeer 
uitgebreide verzameling over de Limburgse volkscultuur vormde de basis voor het 
Museum van de Vrouw in Echt.  

In 2012 verscheen van haar hand de vierdelige Limburgse almanak  ‘De hele 
santenkraam’. 
Op geheel eigen wijze gaf zij de vier seizoenen niet alleen het gezicht van heiligen, 
maar ook uitleg over het ontstaan van bepaalde tradities, waarbij zij zelfs verschillen 
wist te duiden tussen bijvoorbeeld het zuiden en het noorden van Limburg. Of het 
nu ging over Pasen, Kerstmis, Sinterklaas of Carnaval. Ook geloof, huwelijk, 
geboorte en dood worden door haar onder de loep genomen en haar uitleg weet haar 
toehoorders vaak uren te boeien.  
Zo kan het gebeuren dat na afloop van een lezing mensen haar bedanken, omdat zij 
te horen hebben gekregen dat zij wel degelijk een patroonheilige hebben, met naam 
en datum van de patroondag. Haar lezingen en verhalen zijn doorspekt met leuke, 
maar vooral leerzame anekdotes, waarbij zij zowel serieus, maar evenzeer met een 
kwinkslag de geschiedenis van de (volks-)cultuur tot leven brengt. Vaak ondersteunt 
zij haar lezingen met beeldmateriaal en het vragenuurtje na een lezing is weer een 
beleving op zich. Door haar manier van vertellen weet zij mensen te raken, te boeien 
en vooral de aandacht te vragen voor het behoud van een stukje geheel eigen en 
persoonlijke cultuur. 
Haar geboorteplaats Susteren is en blijft haar thuishaven. Wat te denken van haar rol 
als Amelberga  bij de Heiligdomsvaart. Beter gezegd bij het zevenjaarlijkse spel 
‘Weerlicht der Eeuwen’. Liefst vijfmaal gaf Annie invulling aan deze rol in het spel. 
Iedere keer weer met haar hele ziel en zaligheid. Ook de rol van ‘’n Mooder’ gaf zij 
vorm. In dit toneelspel  wordt de ellendige oorlogstijd in het najaar van 1944 op de 
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planken gebracht. Gebaseerd op de ervaringen van de schrijver Zits. Aan de 
vooravond van de evacuatie van Susteren is daar de overpeinzing van een moeder 
die iedereen raakt tot op het bot.  

Na haar pensionering als conservator van haar Museum van de Vrouw lijkt het of 
Annie Schreuders-Derks het alleen maar drukker heeft gekregen. Toch is zij haar 
roots altijd trouw gebleven. Het schrijven voor het periodiek de Heemklank van de 
Vereniging van Natuurvrienden, vooral in het dialect. Daarbij kan ze moeilijk ‘neen’ 
zeggen, als er iets leuks haar pad kruist.    

De afgelopen weken heeft ze danig op haar tong moeten bijten. Ze wist al langer dat 
de driejaarlijkse Jo Hansenprijs haar ten deel was gevallen, maar het was wachten 
op de officiële bekendmaking door het stichtingsbestuur. Een onafhankelijke jury 
was unaniem in de voordracht. Jurylid Herman Crompvoets gaf in korte reactie aan 
dat met Annie Schreuders-Derks nog een andere mijlpaal is bereikt. Annie is 
namelijk de eerste vrouw die deze prijs als persoon krijgt uitgereikt. Overigens 
bevindt Annie zich in goed gezelschap. Eerder viel de prijs ten deel aan onder andere: 
de Koninklijke en Kerkelijke harmonieën van Thorn, Heemkundevereniging 
Roerstreek, Frans Boermans, Frans Pollux en onlangs Jack Poels.  

De  Jo Hansenprijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag en een ring met het 
gemeentewapen van Roermond. Vrijdag 6 september vindt de uitreiking plaats door 
Theo Bovens, de Gouverneur van Limburg.  
 



8 

Geen reisje voor zwakke zenuwen…… 
Busreis dinsdag 10 september in het teken van volksverhalen. 
Cor Voorter 
Dinsdag 10 september a.s. staat een heel bijzondere bustocht gepland.  
We gaan...., maar waar naar toe en wat er precies  allemaal staat te en gaat 
gebeuren, dat verklappen we lekker niet! 
Met het woord volksverhalen in de titel lichten we een heel klein tipje van de 
sluier op. 
Als u meegaat met de busreis zult u zich een klein beetje moeten voorbereiden. Het 
heeft niet echt te maken met uw lichamelijke conditie, maar meer met uw geestelijke 
gesteldheid. 
U moet niet bang zijn uitgevallen, niet geloven in spoken en…….! Oeps bijna 
te veel gezegd. 
Mensen met een zwak zenuwgestel kunnen beter naar het sprookjesbos in de 
Efteling gaan. 
Dat is wel zo veilig en vertrouwd.  
Uiteraard is er na de bustocht de traditionele afsluiting met een maaltijd, maar dit 
keer een wel een heel bijzondere. De ingrediënten van de gerechten die op de 
menukaart prijken zijn alledaags. U gebruikt ze zelf dagelijks en aan de lopende 
band, maar na ons reisje kijkt u gegarandeerd met heel andere ogen naar uw bordje 
soep bijvoorbeeld.   

Wij beloven u een aangename middag, waar u nog lang plezier van heeft en nog veel 
langer over na kunt 
vertellen. Het is een tocht 
vol geheimen, maar het is 
zeker de moeite waard.  

De kosten bedragen € 
22,50 per persoon. U kunt 
zich opgeven voor deze 
reis door het verschuldigde 
bedrag per persoon over te 
maken op rekeningnr. 
1502.04.612 t.n.v. Vereni-
ging van Natuurvrienden 
o.v.v.  
Busreis volksverhalen. 
Ook hier geldt: vol-is-vol 
en de volgorde van 
binnenkomst is bepalend.  
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Daen erme Hollenjer toch 
Loek Storken 

Ich höb ’t d’r al dèkker euver gehad, wie lestig ós Limburgs taaltje dèks veur zónnen 
erme Hollenjer is.  
Wie wilt dae jóng noe ’t versjil weite tösje “EMES AAN EIN AOR HOUWE”  en  
“EMES OP EIN AOR HOUWE” .Op dees vraog kènt d’r dich vanzelaeve gein 
antjwoord gaeve. Zelfs einen echte Amsterdamse Hollenjer kik dich volledig 
hulpeloos aan es d’r dich det versjil mót oetlègke. 
En det wilt get zègke veur einen Amsterdammer. Die zeen normaal neet veur ein 
gaat te vange, en ouch neet van gistere. Die weite normaal ALLES , en ouch nog 
ALLES BAETER, óm neet te zègke ALLES VÄÖL BAETER ! 
En van eine op ein aor houwe, höbbe die euver ’t algemein bès waal versjtandj en 
hieël väöl kieës gegaete, die kieësköp. Dao höbbe die dao allemaol veur 
doorgelieërd. Det zit dao bie die al generaties lang in de gene en in ‘t blood. En det 
is dus döbbel-op.  
Mer noe sjtaon ze volledig VERPÓPZAK ! Ze weite neet wie ze ’t höbbe, en ze 
höbbe ’t ouch effe neet, terwiel die ’t anges altied waal höbbe. 
Noe vraog geer uch dènkelik waal aaf, waat die normaal altied waal höbbe ? Nou, 
det is mekkelik : ein groate moel natuurlik ! 
Ouch esse taenge die zaes : ME LEEF TANT SEEF, den weite ze neet welke tant 
desse noe meins. 
En esse zaes : EINE GEDJBUJEL DAE HUNGK NOAIT 200 JAOR OP 
DEZELFDE ZÖLDER, den weite ze niks baeters te doon es dich te vraoge op welke 
zölder detse noe mótte gaon zeuke. Want es ’t euver geldj geit, den geit die drek ei 
leech op, terwiel ’t toch ech gein leechter zeen. Den wille die drek det geldj gaon 
zeuke ! 
Plat, Frans en Duutsj versjtaon ze neet, mer Èngelsj meine ze detse kènne kalle. G’r 
wèt ’t waal :” I fuck horses” en “You stand me in the way” e.d. Van det “sjpinazie-
academie-Èngelsj”. Den kènse aevegood ouch zègke : “I riet you eine poat oet” of  
“I klaen you one op ein oar !” 
Die kènne trouwes ouch ‘t bèste de móndj hieëlemaol neet mieë aopedoon. Det 
zuuste waal bie de veurrundjes van ‘t Songfestival de lètste jaore. Ós bèste Toppers 
en de 3 Jezusse kènne dao neet èns mieë bie de ieëste 40 kómme. Ze höbbe waal 
altied de sjónste en duurste pekskes, mer noait de sjónste sjtöm. 
Lang urges euver moele is ’t ènnigste wat die good kènne. Zoa langsamerhandj 
hawwe w’r zoa genóg van det Hollands geknoai en op en aaf-gezaeg euver daen 
Hedwigespolder, det w’r dachte : “Zèt al die Hollandse polders mer ónger water, 
inclusief Den Haag. Den zeen w’r van det gedonder aaf. En doon ós mer weer bie 
Belsj”. 
Mer intösje is ’t gesodemieter ouch in Mesjtreech losgebarste, en d’r zeen al luuj die 
dènke : “ Hawwe de Pruusje noe den oorlog toch mer gewónne !” Ofse noe door d’n 
eine of door d’n angere gekloat wurs, es Limburger zitte w’r toch weer mit de 
gebakke paere en aan de lètste mem. Hollandse politici zeen noe einmaol dèks 
ónbetroewbaar, zoa bliek ummer weer opnuuj. “Zoals de wind waait, waait mijn 
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jasje!” Daoróm droog volges mich van Rey ouch ummer ei jeske. Dae wool mit die 
Hollenjers mitdoon. 
En zelfs es d’r geine wèndj is, laote die ’t jeske wènje, wie ’t hun ’t bèste oetkump. 
En es ’t neuëdig is, laote ze zelf waal ein “windje”. Mer wie den ouch : Veur die 
kump de wèndj altied oet de verkieërde richting. Die men zeen väöl te 
wèndjgeveulig. Mer noe geluif ich toch detse dae van Rey ouch èns ein poepje gaon 
laote ruke.   
Es Hollenjer midde tösje al die anger Hollenjers in vilt ’t natuurlik neet zoa op desse 
mer zoa beperk bès, mer tösje ein groate club                cultureel-begaafde en 
bourgondische Limburgse “mede-mensen”                           mósse hiej in Limburg 
es Hollenjer toch waal ein minderwaardigheids-                      complex kriege. 
Zoa, wie höb ich hun det èns gezag ! Die                              zègke zelf ummer det 
weer “domme Limbo’s” det minderwaardig-                         heidscomplex höbbe. 
Noe kènt geer uch ouch èns veursjtèlle wie                          die zich ocherm hiej biej 
ós dèks veule. Die wille ouch bès waal èns                        eine gaeve, esse aan de 
beurt zeen (noait eerder !), mer die weite                           den neet wie ze det mótte 
zègke, die zeen mit de moel neet flot genóg !                     En den zeen weer weer 
gaw d’rbie, óm det EINE HAOLE BAER                             te neume ! En dao sjnappe 
ze op hun beurt weer niks van. VAN LUUJ                       DIE NOAJT GET GAEVE, 
DAO KRIEG ICH GET VAN ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aaf en toe liek ’t zelfs waal d’r op det die Hollenjers goodgaefs zeen esse kiks wat 
ze die Grieke weer wille of wole gaeve. Mer det liek mer zoa, want meistal gaeve ze 
die cente oet de tesj van anger luuj, en zie trèkke dao den waal de dikke rente van 
op. Det numme ze den medemenselikheid of hanjel. Es ’t fout geit, zeen die anger 
luuj de klos, en es ’t good geit, trèkke zie de cente op en den zègke ze : “Zuusse noe 
waal det w’r geliek hawwe !” Zie numme det ’t poldermodel, weer Limburgers vènje 
det mieë “oet de polderklei getrokke !” 
Zoa zag de Belsje sjriever Geert van Istendael èns in ei book worin de Hollenjers 
flink de oare gewesje kriege: “EEN ECHTE LIMBURGER IS EEN HALVE 
BELG”. En volges mich zeen w’r ouch nog minstens veur ein kwaart Pruusj. Van 
det Hollenjer zeen van ós Limburgers blif dus neet mieë zoa hieël väöl euver. En dao 
höbbe w’r dus ouch waal verreks väöl gelök mit gehad, al zègk ich ’t zelf. Van 
vreuger oet de geschiedenis zit dao nog ein flinke portie Frans en Sjpaans bleudje 
bie. Weer zeen dus “zeker en vast” de ieëste ras-Europeane. 
En dus vanaaf noe niks mieë te “complexe”. Vanaaf noe is ’t parool : “PROUD TO 
BE A LIMBO !” 
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Deeterse “GESCHICHTEN” 

Loek Storken 

Ómdet ich nog eine sjeut Deeters blood in höb, en ouch versjillende van mien “mede-
trampelieërs” op de vriedigmörge “bókke”-bleudje höbbe, heuëre w’r nog al èns get 
verhaole en verhäölkes “vanuit de Heerlikheid Dieteren”. Wie meistal of ummer in 
mien “gesjrifte” is neet alles waor, en ouch neet alles gelaoge. Ich vènj ummer det 
de fantasie ouch ein kans mót höbbe. 
Al hieël get jäörkes trök wore ein aantal men oet Deetere èns flink gaon “stappe” 
nao Mezeik. Die hawwe dao èns royaal de geraniums boete gezat en in eine waeg 
ouch de gladiole, de tulpe en de dahlia’s. Of baeter gezag : die dahlia,s die lepe dao 
ouch vriej róndj in ‘t wildj.  
En die men kome mit ’t neuëdige kabaal ’s mörges vreug trök in ’t dörp. Geer kènt 
det waal.  
De vrouw van Thei, eine van die zoepnikkele,  óntvóng dem vreug in de mörge : 
“Wo kómp geer noe zoa laat in de nach vandan ?  Ich höb gein oug toegedaon !” 
“Jao”, zaet Thei dreuëgeweg, “en wat meinse weer den !” 
Einen angere “mins” woor pas in Deetere kómme wone, en wie g’r wèt, mót det waal 
ein tiedje wènne ieërse dich dao aan de autochtone gebroeke van de “Eingeborenen” 
höbs aangepas. 
Nao ein tiedje woor eine buurman “gestórve”, en in Deetere is ‘t den gebroekelik det 
de bure van de gesjtórvene ’t graaf grave. 
Thei, einen angere buurman , dae sjtucadoor woor, koom dae “nuuje” det effe zègke. 
“Doe duis dich mer d’n “äöveral” en ei paar “stevele” aan, want ’t is flinke pratsj 
dao op dae kirkhaof en den brungse de “staeksjöp” mit, en den kumpse mörgevreug 
óm half tieën oppe kirkhaof”. 
Zoa gezag, zoa gedaon. Wie ze mit ei paar man dao flink aan ’t böttele wore, “steuët” 
Sjang mit de “staeksjöp” op get knäök mit eine flinke knoar witte kraom, ’t leek waal 
kalk. 
’t Sjient detse gans vreuger in Deetere de luuj nogal kris en kras versjpreid euver dae 
kirkhaof begrove, en in den tied van de pes woord d’r ter óntsjmètting nog flink get 
kalk euver de lieke gesjtruijd. 
Dao reup Sjang inèns taenge Thei, de sjtucadoor : “Thei, hiej ligk volges mich eine 
collega van dich !” 
Esse vreuger in Deetere ein mam mit häör jóng dochter euver de sjtraot zoge loupe, 
zagte ze taenge die mam : “Mam, gaef mich det maedje mer, det geit uch toch kepot. 
En es ’t uch neet kepotgeit, den löp ’t uch eweg ! 
Jao, want weer wore èns mit zó’ne Deeterse grapjas in Zostere bie de Chinees. Wie 
det maedje van dae Chinees koom, en vroog : “Wilt U menu ?”, zaet dich dae klones 
: “Nae, maedje, ich aet mich ieës get  en den pak ich dich den waal !”  Dao zuusse 
det ’t soms ouch waal good is, det neet jedere Chinees plat versjtuit. Det haet ’t 
Herrgötche toch ouch waal good geregeld bie alles wat t’r vernaolieësig haet!  
Vreuger woor het pas erg in Deetere. D’r woor aan alles gebrek, behalve aan kènjer. 
D’r woor eine, dae haw ters ei sjtök of zevetieën, mer hae woor waal ei bietje den tèl 
kwietgeraak. Zósse neet trouwens. Dae haw waal get anges te doon es te tèlle. 
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Op eine sjoanen daag kreeg dae man bezeuk, en dae bezeuker dae wis neet wo d’r 
kieke en loupe moos. Drie zote d’r nog in de luier, en euveral kroop get, leep get, 
loog get, sjtóng get of sjravelde get róndj. “Kóm in”, zag den hoesvader, “mer kiek 
wose löps en traej mich geine kepot !“  Zevetieën poete, gein wesjmesjien, geinen 
dreuëger en ouch niks te pempere. Vreuger sjpaarde ze in Deetere de kiendjes wie 
de poszegels. 
Ze hawwe dao in Deetere ouch al hieël vreug door wiese moos aafvalle : GANS 
EENVOUDIG GET EERDER VAN DE TAOFEL “OPSTAON” ! 
Eine van die men in Deetere haolde zich vreuger ummer get vleisj van ein verkske 
det nog mit eige materiaal woor opgefok. Hae ging dao ummer veur nao Moufert.  
Dao koos d’r ein awd buurke van 94, dae ummer veer verkskes mit ’t richtige 
materiaal groattrog. Hae klasjeneerde den ouch ummer èns gaet mit det menke, want 
dae haw natuurlik waal get laeveswiesheid en dao koosse ummer waal get van 
“opstaeke”. 
Det buurke van 94, dao koom niks aan, want dae haw ein vrouw van 64, en die 
verzörgde dem nog good. Noe wool dae van Deetere natuurlik waal èns gaer wete 
wie dae aan die jóng vrouw gekómme woor. 
’t Antjwoord op die vraog woor hieël verrasjend : “Ja jóng, det zal ich dich èns gaw 
zègke. Ich koos gein aw kriege !” 
Normaal krisse eine van Deetere ouch neet gaw in ei vleegtuug, mer mit väöl kal en 
gedoons hawwe ze Pieër toch zoa wied gekrege. Hae ging vanaaf Baek nao Majorca. 
Wie d’r zich den toch mer op ziene vleegtuugsjtool geïnstalleerd haw, kump dich 
dao opèns ein hieël knap maedje 
naeve hem zitte. Belaef, wie 
(sommge van) die van Deetere 
zeen, zaet hae taenge det kèndj : 
“Juffrrrrouw, wilt geer mesjien 
väörrr ’t raam zitte ?” 
Die kik hem èns hieël giftig aan en 
zaet : “Nae, ich bèn op vakansie !” 
‘t Is ouch noait good, det zeet g’r 
waal weer. 
W’r höbbe ouch eine van Deetere 
d’rbie loupe, dae woor vreuger èns 
in Mezeik nao de kapper gewaes ( 
det zag d’r teminste). Wie d’r 
daovan thoes koom, zaet zien 
vrouw taenge hem : “Dae Belsj 
haet vergaete dich van achtere te 
knippe !” “Nae “, zag hae toen. 
“Ich höb verkieërdóm in dae 
“stool” gezaete !” Doe vreugs dich 
den toch waal aaf : “Waem is noe 
de Belsj ?” 
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W’r höbbe in Deetere ouch helde ! Nae, ich bedoel neet Van Helde, die höbbe w’r 
zat, mer echte helde, namelik oorlogshelde. Daezelfde jóng van hiebaove, dae is 
vreuger ouch in deens mótte gaon óm ós landj te verdedige. Den tied det dae in deens 
woor, deje alle anger lenj in de bóks veur ’t Nederlandse leger.  
Wie d’r ein tiedje oet deens woor, moos d’r ziene plunjebaal mit dae legerkraom 
tröksjture. Mer wie det in daen tied woor : op elke zölder in Deetere zote toen muus 
det ’t verrekde. En dae plunjezak, dae haw get lang op dae zölder “gestange”. En die 
muuskes hawwe hem dao gater dwars doorhaer gevraete.  
Wie dae foerier al die gate in dae trökgesjtuurde plunjebaal zoog, dach dae det det 
allemaol kogelgate wore. En dae haet Gene toen veurgedrage veur allerlei zjwaor 
oorlogsóngersjeiinge, en zoa zeen w’r dus ouch in Deetere aan die oorlogshelde 
gekómme. Dit verhaol haet noait in de Sjakel “gestange” , mer det is gekómme 
ómdetdae jóng zoa besjeije is, det d’r det neet wilt. Waal mit zien kanaries is d’r 
waereldberoemp in Zöstere gewore en haet d’r ouch in de gezèt “gestange”. 
De mam van dae jóng woor ouch zoa besjeije en maakde in daen tied dèkker 
sjorsenere gereid, en ze neumde det : “asperges veur den erme kloat !” 
In Deetere wone 
allemaol hieël braaf 
katholieke luuj, mer 
ich kèn eine, bie dem 
bèn ich dao toch get 
aan gaon twiefele. Wèt 
g’r wat dae mich 
vertèlde. ’t Mót 
langgeleje zeen 
gebeurd zoa róndj de 
kersdaag.Dae zag:“Bie 
de bure woor de knien 
eweg, en die hawwe 
toen zó’ne sjoane 
Vlaamse Reus.En bie 
ós woor ’t fieës !”  
In Deetere höbse ouch 
regelmaotig rommelmerte, meistal ten bate van de meziek.Want die uniforme en 
instrumènte die zeen allewiele akelig duur. Mer fitse zeen ouch duur, en det weite ze 
bie die fanfaremen in Deetere neet allemaol zoa good. 
Bie ein van die rommelmerte sjtónge ze èns mit ei man of drie achter zó’ne kraom. 
Eine van die men haw ziene fits opzie bie dae kraom neergezat, want hae wool 
tösjedoor waal effe thoes get gaon aete. Wie dae effe neet good keek, haw eine klantj 
aan eine van die angere gevraog : “Is dae fits te koup ?” “Mer jao”, haw eine van die 
collega-verkuipers gezag, “doon mer 15 euro !” Dae klantj dus gans cóntent heives 
mit zien kuipke, want dae fits zoog d’r nog gans good oet. Wie de vreugere eigenieër 
effe later heives wool veur zich ei bótterhemke te aete, koos daen erme jóng ziene 
fits natuurlik neet vènje. 
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Hae vroog aan die twieë angere :”Höb geer geine fits gezeen, dae hie op de hook bie 
de kraom stóng ?” “Jao, dae is verkoch, dao höb ich net 15 euro veur gebeurd”, zag 
de verkuiper. Daen erme rechmatigen eigenieër haet later in de waek zienen eige fits 
mótte trökkoupe veur 15 euro van de nujen eigenieër, want doe kèns ’t in Deetere 
natuurlik neet make det de fanfaar sjaai haet. En es diene fits weg is, höbbe ’t dus 
ouch neet ummer de Pruusje gedaon ! 

“Bès doe ouch waal èns blieve zitte ?”, vroge ze dae van Deetere ouch èns. “Nae” , 
zaet dae, “alleein waal èns dèkker in de cafee !” Deze jóng is ouch lid van ’t Deeters 
manne-, c.q.kirkkoar. Die höbbe zoa óngevieër drieeneinhalf lid en einen aezel. 
Waem daen aezel is, det mótte ze zich zelf mer oetzeuke, mer ’t kan ouch det ’t eine 
bók is ! Det koar is waereldberoemp in Deetere en ’t haet ouch ein “bestuur”. Det 
“bestuur” zörg al jaore det d’r get te aete en te drènke is, es d’r fieës is. Det “bestuur” 
dreijt al al jaore det ’t verrek. In det “bestuur” is ouch noait ruzie, want det “bestuur”, 
det is mer eine man. Mer dae krig natuurlik waal hulp van den Heilige Gees. Ónger 
de praek, den heuërse neet te zènge, en den kalle ze effe mit dem. Ze höbbe ouch 
eine d’rbie, dae kan laeze en sjrieve. Dae duit dus de kascontrole. Esse geldj euver 
höbbe, den koupe ze natuurlik gróndj, wie det einen echte Deeterse boer betaamp. 
Det zètte ze in pöt op de vinsterbank en door mit daen Heilige Gees te kalle, haope 
ze det dae mieë waerd wurdt. 
Toch is ’t ouch in Deetere neet zoa gans mieë wat ’t gewaes is. Vreuger rookse op 
zóndigmörge door ’t gans dörp de “sóndese sop”, de rèndjvleissop. Det woor SOP 
DIE DICH AANKEEK.  
Noe riete ze ouch in Deetere al op zóndig zó’n blik aope. Det is net aangelengde 
verf, alles oet eine pot. Get greun d’rónger : ertesop. Get road : tomatesop. 
Ouch “op ’t törp” is neet mieë alles wie ’t gewaes is !  
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Een vogelei is een wonder 
Jan Smeets 

Dat de geboorte van een kind als een wonder wordt gezien, is vanzelfsprekend, maar 
wat gezegd van een vogelei?  

Het aantal eieren dat het vrouwtje legt, is sterk afhankelijk van haar conditie. Van de 
roofvogels havik en buizerd is bekend dat het mannetje ruim voor de eileg extra 
voedsel naar het vrouwtje brengt om haar conditie te verhogen en zo het aantal eieren 
te beïnvloeden. Maar vóór de eieren worden gelegd, moet er in korte tijd nog een 
heel ontwikkelingsproces plaatsvinden. 

In de lente beginnen bij vrouwelijke vogels onder invloed van daglengte, 
temperatuur, baltsgedrag, copulaties en de zang van mannetjes eicellen te rijpen. 

Bij de eisprong komt een rijpe eicel vrij uit de eierstok in de trechtervormige opening 
van de eileider. In deze open ruimte kan de eicel gedurende een korte tijd (ongeveer 
een kwartier) bevrucht worden door een zaadcel. De tijdspanne voor bevruchting is 
inderdaad zo kort omdat in de trechter al heel snel de echte ei-vorming begint. De 
eicel kan nu niet meer bevrucht worden, hoewel er miljoenen zaadcellen aanwezig 
zijn. Bijzonder is dat de zaadcellen tijdelijk in de vagina opgeslagen kunnen worden. 

De bevruchte eicel gaat zich onmiddellijk delen en vormt de kiemschijf aan het 
oppervlak van de dooier waaruit zich het embryo ontwikkelt. Bij vogels rijpen er 
meerdere eicellen op de eierstok tot ze groot genoeg zijn. Springen er nu twee eitjes 
op hetzelfde moment, dan worden ze samen in één ei verpakt. Echter uit één ei 
kunnen geen twee jongen geboren worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bevruchte ei komt nu in het eiwitvormend gedeelte van de eileider waar rondom 
het ei eiwit wordt afgezet. Hier vormen zich twee gedraaide strengen, de 
hagelsnoeren. Deze hagelsnoeren die vastzitten aan de dooier en dienen om de dooier 
in het ei te stabiliseren, zijn als het ware elastiekjes die er voor zorgen dat de 
kiemschijf zich steeds aan de bovenkant bevindt. De reden hiervan is, dat de 
bovenkant van het ei bij het broeden steeds het dichtst bij de warme broedvlek van 
het vrouwtje komt en zodoende de meeste warmte ontvangt.  
In de volgende stap wordt het eivlies gevormd, dat bestaat uit twee schaalvliezen.  

                NATUUR 
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Ten gevolge van afkoeling vindt er een lichte inkrimping van de inhoud van het ei 
plaats waardoor de twee schaalvliezen aan de stompe zijde van het ei uiteen wijken 
en er een luchtkamer ontstaat. De lucht in de luchtkamer dient om het jong bij 
uitkomen van zuurstof te voorzien. 

Het ei komt nu in de baarmoeder waar de harde eischaal door de schaalklier wordt  
gevormd. De kalk wordt gehaald uit de botstructuur van de vogel. Grootte, vorm, 
kleur, pigmentvlekken en glans van het ei is afhankelijk van de vogelsoort. Zo 
hebben holenbroeders zoals bosuilen, ijsvogels, oeverzwaluwen, bijeneters en 
spechten, glanzende witte eieren en bodembroeders zoals kieviten, veldleeuweriken, 
geelgorzen, paapjes en duinpiepers gevlekte eieren, aangepast aan de omgeving. Ook 
is er onderscheid in vorm: rond, conisch of tolvormig.  

Voordat het ei in de cloaca (darmuiteinde) komt en kan worden gelegd, komt er nog 
een waslaag om het ei die verdamping tegengaat en een stof om ziektekiemen te 
doden.  

Omdat de meeste vogelsoorten elke 24 uur één ei leggen, worden er tegelijkertijd 
meerdere eieren in de eierstok van een dooier voorzien. Zodra een ei is gelegd, komt 
de volgende eicel  
inclusief dooier vrij, wordt bevrucht en begint haar weg door de eileider. 

Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114EG Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl 
 
Literatuur 
Tijdschrift Vogels 
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Wie ze van Belsje Hollenjers maakde 
Evert Zits 

Mit väöl plezeer laes ich ummer in de Heemklank euver de belaevenisse van ’n 
tröpke Zösterse wanjelvrunj, ouch waal geneump “de Hieëre van ’t Hieëresjträötje”. 
Det sjient hunne favoriete wanjelwaeg te zeen. 
Trampelentaere genete ze neet allein van de natuur, mer óngerwiel wurdt ouch volop 
geklasjeneerd, gebakkeleid en gesjtraef euver van alles wat waal en neet de meujte 
waerd is en tösjedoor waere de nuutste auw moppe vertèld. 
Eine van die tippelieërs is Loek Storken, dae op de van hem zoa bekènde sjpassige 
en sjpitse meneer in de Heemklank dèkker versjlaag duit van dae “wanjelende en 
filosoferende dènktank”, zoa wie d’r det zelf ómsjrif. 
Mer van det wanjele en wauwele kriege die jónges doos en dem gaon ze ummer lèsje 
in mieë den ein sjtamkefee. 

Waat det betruf höbbe ze ein veurleefde veur auw broen sjtaminekes, zoa es ‘t die 
allein mer op ‘t Belsj geuf volges de kènners. En dao moog men dees Zösterse 
tempelieërs zeker toe raekene! 

Ze höbbe zoa wie zoa ’n zjwaak veur oos Belsje naobers. Volges Loek Storken haet 
det get mit geveul te make! Op ’t Belsj veult men zich gauw op zien gemaak. M’n 
kump t’r gemoedelik en gemekkelik mit de luuj aan de kal. En den de taal die ze 
sjpraeke! Hae sjrif: 

Oet welk deil van Vlaandere die taal  ouch kump, ze maak desse dich 
thoesveuls. Zelfs esse die op ’t ieëste mómènt nog neet drek gans versjtuis. 
De Belsje taal, ’t Vlaams, is neet allein een wonderschone taal (zie Guido 
Gezelle), mer de Vlaminge höbbe ouch ein geweldig geveul óm get sjoan en 
op ein eige Vlaamse meneer te zègke. Ze höbbe ’t Nederlands väöl rieker 
gemaak. 
Zoa lepe weer ós èns oet bie ein Belsj madammeke mit ein klein  maedske 
aan de handj, det versjrikkelik sjtóng te bäöke, en de mam kreeg ’t kèndj mer 
neet sjtil. Eine vrundjtelikke, get auwere Belsje menier sjtap op ’t kèndj aaf en 
zaet: “Oei, oei, oei toch, zoveel traantsjes!. Maar dat is zeker en vast niet zo 
erg! Dat zijn er allemaal die ge straks minder zult moeten plassen!” 
Zó’n oplossing kènt toch allein eine Belsj bedènke, en det den ouch nog zoa 
sjoan zègke 

Veur dees leefdesverklaoring aan oos Belsje naobers verwies ich nao ein artikel van 
Loek Storken (Heemklank 2009 – 3) getiteld Hawwe ze ós mer (bie) Belsj gelaote! 
Mènnigein zal zich bie ’t laeze van daen titel den ouch aafvraoge: “Zeen weer 
vreuger Belsje gewaes? “ Jao zeker, det klop, al woor ’t neet lang. Ich zal uch det 
èns verdutsje mit ein pötje gesjiedenis. 

In d’n tied van Napoleon , wie de Franse ouch bie ós van 1795 pós 1815 de baas 
wore, hauwe ze ’t landj verdeild in departemente. De sjtreek die weer noe Holles en 
Belsj Limburg neume, hèdde doe  Departement van de Nedermaas. 
Nao de val van Napoleon in 1815 bloze de Franse d’n aaftoch in al de lenj die ze 
bezat hauwe. Hienao wórt door de groate mogendhede op ’t congres van Wenen 
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Europa opnuuj in kaart gebrach. Daobie wórt ouch besjlaote óm Hollandj en Belsj 
same te voege tót ein keuninkriek ónger gezag van keuning Willem I. 
 

Tót det nuuj riek beheuërde 
ouch ’t vreugere 
departement van de 
Nedermaas. En ’t is 
Willem I gewaes dae dao 
‘ne nuuje naam veur 
bedach: de provincie 
Limburg.  
Mer Hollenjers en Belsje 
ónger ein parapluu det 
versjtóng zich neet. Det 
samegaon haet ouch neet 
lang gedoerd. De Belsje 
kome in opsjtandj en koze 
in 1830 veur 
ónafhankelikheid. Belsj 
wórt ein apaart keuninkriek 
mit Leopold van Saksen 
Coburg es ieëste keuning. 
Tót ’t gróndjgebied van 
Belsj ging ouch de 
provincie Limburg heuëre. 
Mer dao zou, neuge jaor 
later, al ein ènj aan kómme, 
want doe in 1839 van 
hogerhandj definitief 

besjlaote wórt tót de sjeijing van Hollandj en Belsj, veel ouch de besjlissing óm de 
provincie Limburg op te deile. Ein hèlf wórt toegevoeg aan Hollandj, de anger aan 
Belsj.  

Leve koning Leopold  
Mer de Limburgers van ’t aan Hollandj toegedeilde gebied veulde zich door de 
aafsjeijing  van Belsj zjwaor bekoch. Ze pikde ’t neet óm bie Hollandj te waere 
ingelief en Hollenjer te waere. Ze kóme in verzèt en ’t raegende proteste. Ze veulde 
zich väöl mieë verbónje mit Belsj es mit Hollandj. 
Det koom veural tót oetdrökking in aanhankelikheidsbetuginge die versjeije 
gemeintebesjture dege toekómme aan de Belsje volksvertegenwoordigers in Brussel. 
Ouch de vroede vaderen in Zöstere sjreve doe, names de inwoners, eine breef wo-in 
ze getuugde van troew en resjpek aan Belsj en keuning Leopold. 
Ein concept van dae breef wurdt nog ummer in ’t gemeintearchief bewaard. D’n 
altied behulpzame archivaris, d’n hieër Wil Storken, bezörgde mich ein kopie. 
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Aan de Heeren Leden van de Kamer der Reprezentanten te Brussel. 

Mijne Heeren, 

Thans daar onze naburige gemeenten aan geheel Europa doen zien dat zij verlangen 
met België vereenigt te blijven, komen wij ondergeteekenden inwooners der gemeente 
Susteren Arrondissement Roermond Provincie Limburg ook aan de Belgische 
volksvertegenwoordiging onze protestatien van verknochtheid aan onzen 
geeerbiedigden Koning Leopold en aan ons dierbaar vaderland te kennen geven, 
immers onze godsdienst, onze morele belangen zeer na verbonden met die van den 
landbouw vorderen dat wij Belgisch blijven en dat wij niet terug keeren tot een staat 
van zaken dien wij van ons hebben afgeweerd. 

Leve Koning Leopold  Leeve Belgien. 

Susteren, den 14 Mei 1838 
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De grenslien tösje Hollandj 
en Belsj wórt aangegaeve 
door ’t plaatse van 
geetiezere grenspäöl mit de 
Hollandjse lieëw aan d’n 
eine en ’t Belsje waope aan 
d’n angere kantj. 

 
 
 

 

Mer al die proteste höbbe neet moge 
bate. Weer zeen gein Belsje gebleve, mer Hollenjers gewore. Holles Limburg is nao 
de sjeijing mit Belsj lang ein achtergebleve provincie van Hollandj gewaes en wórt 
getypeerd es het donkere zuiden, wingewest en  de blenjenderm  van Hollandj. Door 
de Hollenjers wórt de Limburger neet hoag ingesjat en besjouwt es ‘ne surrogaat-
Hollenjer. ’t Goof groate versjille in godsdeens, cultuur en laevesopvatting. ’t 
Opgaon in de Hollesse gemeinsjap haet den ouch väöl tied en meujte gekos. 
Pas in ’t begin van de veurige ieëw begoos Limburg ziene achtersjtandj in te loupe. 
Det koom mit name door de óntwikkeling van de mienindustrie. In Limburg zoot 
goud in de gróndj! Limburg sjteeg in waerde. De laevessjtandaard ging mit sjprung 
ómhoag. 
In de loup van de jaore is de Limburger zich sjtilaan es ‘ne volwaardige Hollese 
burger gaon veule en wurdt t’r ouch es zoadanig gerespecteerd. 

Mer al is ’t bekans hónderd viefenzeventig jaor geleeje det w’r Hollenjers wórte, ’t 
geuf ouch noe nog Limburgers die ’t nog ummer sjpietig vènje det ze ós vreuger neet 
bie Belsj höbbe gelaote. En tót die spijtoptanten  moog m’n zeker raekene de Hieëre 
van ’t Hieëresjträötje. 

 
Bron: De geboorte van Limburg, Laurent J.M. Nouwen, mei 1990 
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Gedichskes 
Ad van Mierlo 
 
ICH ZOOG DICH ZITTE  

Ich zoog dich zitte  
allein  
in ‘t park op ein bank  
van op aafsjtanjd: 
blónjd, knap en langk  
wie ich vroog:  
moog ich naeve dich zitte,  
in de sjeem?  
zag se mit ein zjwaor bassjtöm:  
kóm mer sjat,  
gein probleem.  
 
 

 

 

 

 

 

NUUTS 

Es ich 't nuuts laes of heuër ,  
zeen d'r eine houp dènger,  
wo ich mich aan sjteuër,  
alles wurdt zoa opgeblaoze,  
missjien bewus ouch waal zoa gekaoze.  
‘t Geit allein nog mer euver oorlog en leid  
es of  't in ‘t laeve nurges anges miëe óm geit,  
't klop waal; ‘t laeve is ein hèl op aerd,  
mer is ós aerd den niks baeters waerd?  

Naeve alle sjlechs, kènse ouch ‘t gooie nog ontdèkke,  
‘t is ein kwestie van wie se 't wils zègke,  
dao is nog zat om positief in 't laeve te sjtaon,  
mer  doe mós t'r waal veur wille gaon!  
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VAN E  NAO  A (+ 18 JR)  

Es ‘sjmaondes de buurvrouw häör wasj geit boete hange,  
krieg ich weer det verlange, óm ze van kortbie te bekieke,  
en häör mit die van mich te vergelieke,  
ich kiek allein mer nao die vorm,  
en dènk den: enorm, enorm,  
ich begin den aan het alfabet,  
en dènk: “Jonge jonge ‘t is toch get”,  
ich kóm tot aan de letter E, gelökkig neet mieë,  
mer jèh, en det ouch nog èns maol twieë.  

Naodet den de boavedeile zeen vergeleke,  
höb ich de óngeste èns tegooi bekeke,  
krig die van mich mer driej sjtöks tösje de sjtange,  
bie de buurvrouw zeen ich allein mer reemkes  mit ei lepke hange.  
van puur opwènjing krölle mich de tieëne,  
went ich draan dènk: "Koos ich diej buurvrouw mer èns lieëne"  

Es ich den ’saoves in bèd ligk te dreije 
en dènk: Ich zouw de buurvrouw waal èns  wille … 
vraoge of w'r neet èns kènne toesje,  
haet die van mich det in de gate en begint zach te kroesje,  
en oeteindelik dènk ich den:  
“Baeter ein A' tje in de handj  
es 'n E aan de verkieërde kantj”.  
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Nieuwe St. Joris in nieuw scoutinggebouw 
 
Met het oude H.K. van de verkennersgroep St. Albericus verdwenen eveneens de 
muurschilderingen uit de beginjaren van de verkennerij in Susteren-kom. Het 
gebouw werd door de “vader-verkenners” gebouwd op een perceel grond eigendom 
van de parochie. 
De verantwoordelijken van de huidige scouting vonden dat ook de nieuwbouw weer 
getooid moest worden met een afbeelding van St. Joris met de draak. Huib Heijnen 
werd bereid gevonden. Huib heeft in mooie kleuren het aansprekende van de St. 
Jorislegende weer weten weer te geven. Zijn paardenliefde en ook kennis van 
mysterieuze dieren zorgden ervoor dat een bijzondere afbeelding het nieuwe 
scoutinggebouw zal tooien. 
Hieronder een afbeelding in zwart-wit. Het bestuur van onze vereniging zal scouting 
proberen te bewegen ons bij gelegenheid toegang te geven tot het gebouw, alwaar 
we het schilderij met eigen ogen kunnen aanschouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de kerk van Susteren stond eeuwenlang een altaar gewijd aan de H. Georgius. Dit 
is de officiële naam van St. Joris. Op de gedenkdag van St. Joris op 23 april zouden 
alle scouts stil moeten staan bij het thema goed en kwaad. St. Joris was de man die 
niet allen zei dat hij goed was, maar die ook goed  deed. 
 

                VOLKSCULTUUR 
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Georgius van Cappadocië 
Annie Schreuders-Derks 

23 april Georgius van Cappadocië (de Grote Joris), 
303 
Hij was een Griekse soldaat die stierf voor het 
openlijk belijden van zijn geloof. 
Hij werd gemarteld en onthoofd. De meeste mensen 
kennen hem beter als Sint Joris met de draak. 
Bij het ontstaan van de Scouting werd de strijdbare 
martelaar internationaal tot patroon gekozen. 
Oprichter lord Baden Powell koppelde dit beeld aan 
ridderlijkheid. 
Richard Leeuwenhart stelde de ridderlijke figuur van 
Sint Joris aan tot patroon van de kruisvaarders. 
In Frankrijk is de route van Richard Leeuwenhart een 
mooie toeristische route die gaat voor een groot deel 
door de Corrèze en voert langs allerlei kastelen en 
ruïnes van kastelen, waaronder Pompadour, Ségur le 
Château, St.Yrieix en vele andere plaatsjes. 

Sint Joris is patroon van: Moskou, Engeland (sinds 1222 genaamd Saint George), 
Catalonië, Georgië, Luzern, Zweden, artiesten, boeren, gevangenen, 
kruisboogschutters, kuipers, leprozen, militairen, mijnwerkers, ridders, ruiters, 
scouts, soldaten, toeristen, wandelaars, wapenmeesters, wapenmakers, vee, 
noodheilige, zadelmakers, ziekenhuizen, strijd in elke vorm. Aangeroepen in nood, 
hij is een van de veertien noodhelpers, tegen bespotting, godsdiensthaat, 
oorlogsgevaar, oorziekten, syfilis, bekoringen, koorts, pest, een zware val. 
Aangeroepen voor het weer, om een nieuw huis in te zegenen, om niet in handen 
van de vijand te vallen. Tegen huiduitslag: wassen met kikkerdril vóór St. Joris. 
Sint Joris wordt traditioneel afgebeeld met een draak, die hij volgens de overlevering 
zou hebben gedood. De draak staat hierbij symbool voor het heidendom. 
Het verslaan van de draak staat voor de bekering van een heidens land of stad tot 
het christendom. In de Legenda Aurea uit de 13e eeuw wordt het verhaal voor het 
eerst beschreven. Doordat het oorspronkelijke verhaal verloren is gegaan, werd 
het verweven met oude mythische legenden. 
Een stad werd door een draak geterroriseerd. Enkele beesten werden dagelijks 
aan hem geofferd om hem rustig te houden. Nadat ook de laatste beesten waren 
verorberd, bleven alleen mensenoffers over. Vroeg of laat zou ook de dochter van 
de koning ten prooi aan de draak vallen. In sommige verhalen heet zij Marina. 
Gekleed als bruid ging zij de dood tegemoet. Op het laatste nippertje viel St. 
Joris de draak met de befaamde lans aan en overwon de draak. Pas als iedereen 
zich zou laten dopen tot het christendom, zou hij het monster doden. Iedereen 
ging overstag. De koning wilde Joris rijkelijk belonen, Joris weigerde in eerste 
instantie, maar later verdeelde hij de beloning onder de armen. 
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Draken 
Een draak is een mythologisch wezen met het lichaam van een slang of een krokodil, 
klauwen en de kop van een arend, leeuw of valk; vleermuisvleugels (vlerken). 
Zijn uiterlijk varieert per overlevering. In Indië vindt men olifantsdraken en in China 
hertendraken. Een draak geldt steeds als kwaadaardig, behalve in China, waar een 
draak geluk brengt. 
In de Europese Middeleeuwen belichaamt een draak de duivel. Enkele bekende 
drakendoders zijn Sint Michaël, Sint Joris, Perseus, Herakles, Apollon en koning 
Arthur. Om zijn afschrikwekkende uiterlijk siert de draak veel wapenschilden 
en vlaggen. In sommige culturen worden sculpturen van draken bij tempels geplaatst 
ter symbolische bescherming. 
Het geloof dat een draak vuur spuwt, komt voort uit het feit dat men een vallende 
ster ook draak noemde. Het spoor dat een vallende ster trok, werd dan geassocieerd 
met de vurige adem van de draak. 

Heel eigentijds vinden wij Joris 
en de draak in attractiepark de 
Efteling. In 2010 is de houten 
Joris-achtbaan in Ruigrijk 
geopend. 

Sint Joris dae de draak euverwón 
Hilt mieë van raege den van zón. 

Als op Sint Joris-dag de zon 
schijnt is het een geluksdag. 

Een klavertje vier op die dag gevonden brengt extra veel geluk. 

Een op die dag gevangen en in de portemonnee bewaarde hommel zal 
zorgen voor een voortdurend gevulde beurs. 

Een geluksnummer: Een witte vlinder vangen met de handen, het aantal 
vlekken op de vleugels tellen. 

Het liefst rijdt er langs de wegen 
Sint Joris in de regen. 

Als het woud met Sint Joris groen is, kan men vroeg oogsten. 

Als Sint Joris zijn baard schudt, (sneeuw) is het sneeuwen voorbij. 

Sint Joris werm en sjoan, 
haet roew en naat tot loan. 

Wie hel Joris ouch lache zal 
Zomer is ‘t in gein geval 

Sint Joris guur of goed, 
Wil lover om zijn hoed. 
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Vilt veur Sint Joris geine raege mieë, 
den kump nao hem des te mieë. 

Unnepiepkes (bieslook) zaaien vóór St. Joris. 

IJzerhard (Verbena) kon in de nacht van St. George schatten aanwijzen, ook beveiligt 
het tegen beten van slangen en dolle honden. 

Valeriaan wordt ook wel Sint Joriskruid genoemd. 

Veldsla werd vroeger ook Sint Joriskruid genoemd, omdat deze groente 23 april 
groot genoeg was om te nuttigen. 

Het eeuwenoude gedicht over de drakendoder Joris schijnt al bekend te zijn in 
de 14e eeuw. 

‘t Is geschied vóór onze tijden 
Dat Sint Joris kwam te rijden 
Naar een stad in ‘t heidensch land 
Waar men weinig Christ’nen vand 

Deze stad was Tarentéche 
Was in volle zee gelegen 
En, zoo m’ in de Schriftuur leest, 
Was de draak een giftig beest. 

Klein en groot die kwamen klagen 
Bij den koning alle dagen, 
Wien van hen allen tegaêr 
Wilder stellen in ‘t gevaar. 

De koning die sprak zonder spotten 
‘Wij zullen te zamen lotten: 
Dat is mijne beste raad 
Om te keeren meerder kwaad. 

En als het lot zal vallen 
Op de een van ons allen 
Die zal zonder tegenspraak 
Zich laten eten van den draak.’ 

Eind’lijk kwam het lot te vallen 
Op de een van hun allen, 
Op het konings eenig kind 
Van zijn vader teer bemind. 

Toen moest deze dochter scheiden, 
Waar de vader zeer om schreidde, 
Naar den oever van de zee, 
Waar zij kreeg een schaap of twee. 

Sint Joris, die was kloek van zeden, 
Kwam daar spoedig aangereden. 
En hij sprak deez ‘ juffrouw aan, 
Waarom dat zij daar kwam staan. 
‘Edele jonkman, wilt ‘t getuigen 

Wil hier van deez’ plaats af rijden, 
Want hier zal komen eene draak, 
Die mij zal slikken in zijn kaak.’ 

Ed’le juffrouw, wil niet schrikken, 
Dat de draak u op zal slikken. 
Ik zal gaan in Christus’ naam 
Maken hem als een lam zo ta(a)m.’ 

Sint Joris, die was kloek van zeden, 
Reed de draak kloekmoedig tegen 
En hij ook kloekmoedig sta(a)k 
Met zijn lans(s)e in den draak. 

Toen was deze dochter gebleven 
Onbeschadigd in haar leven 
En zij wierde Katholijk, 
Ja, geheel het koninkrijk.

 
Uit: de hele Santenkraam Limburgse lente Almanak 
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Alnus Glutinosa:  de Aels (Ned. Els)  
“alor amme”: “door de stroom gevoed” 
Annie Schreuders-Derks 

De naam Els kómme weer in Nederlandj euveral taege, neet allein bie alle maedjes 
die Els heite of eine variant dao op, mer ouch kort in de buurt in plaatsname: 
Elzenweg, Elsloo.  
Mer de Aels (Els) is ouch eine seerlike elegante boum, dae waal 150 jaor awd kènt 
waere.  
Zelfs in de wèntjer went zie zónger blaajer is lieët mevrouw Aels häör zjwarte 
pröpkes wie krolsjpange zeen. De zäödjes die in ’t veurjaor oet die pröpkes valle, 
zeen hieël lekker voor veur biemösjkes en vènkskes. Bie de luuj waere ze effectief 
gebroek taenge reuma. 

Zie hilt van nate gróndj, zie sjtuit ummer mit de veut in ’t water. Door dae moerassige 
gróndj zoog men de aels lang es eine sjpoakboum. De zieëlkes van óngeduipde 
kiendjes, de dwaalleechskes, zouwe anger kènjer lokke vanoet eine aelzeboum.  
Door det water is de aels geveulig veur blikseminsjlaeg. En det kump nog oet ein 
ieëuweawd verhaol. Hieël lang geleje, mieë es doezend jaor, besjtóng dae boum hie 
al. Toen wóste de luuj al det buim neet allein blajer en vröchte levere, mer det dao 
ouch dökker kwaoje elfechtige waezes in kooste laeve. Hekse zeuke zich noe nog 
ummer de kruun van eine Aels óm zich te raste, went zie op de bessem róndjvlege. 
In de Aels zoot eine vurige roadhaorige geis, de Aelzekeuning (Erlkönig). Det woor 
dökker dudelik te zeen aan de roaje vlamme die óm de boum flakkerde went dae maf 
wie eine gek óm dae boum bie aan ’t danse woor. Toen woor ’t nog eine gevieërlikke 
duvelsboum op ein duvelse plaats. Went men dae boum kapde den bloojde dae, dan 
wórt ’t hout road, de kleuër van blood. De kleuër van de hel.  
Wolfgang von Goethe sjreef ’t gedich wo in ein sjterveskrank kèndj jieëmert in de 
erm van  zien vader: "Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort, Erlkönigs 
Töchter am düstern Ort?" Franz Schubert haet dao meziek bie gemaak. De vertaling 
van Goethe oet ’t Deens zou neet kloppe, det zou Elfenkeuning mótte zeen, mer de 
aelzekeuning haet zoa toch ziene naam gekrege. 

Nog ummer zaet men det luuj mit road haor neet douge. ’t Meis bekènde model hie 
veur is waal de rossige Judas. De naam Iskarioth wurt in het Duitsj zelfs vertaald es: 
“Ist gar rot”. 
Dao wurt allezelaeve gewaarsjuwd veur roadhäörige. Negatieve kantje van die 
kleuër kómme veural nao veure bie road haor. In tekste zuut men de roaje, de felle, 
de rossige ummer es besjrieving of kènmerk van geldjwisselieërs, valsjemunters, 
hoere, sjienheilige, beule, leproze, zjwervers, zelfmaordenieërs en erme. Kort gezag: 
luuj mit eine sjlechte aard of eine sjlechte naam, wo men neet op wilt lieke. In ein 
hieël awd etiquettebeukske wurt gezag det men baeter neet in ’t hoes van roadhaorige 
kent verblieve: “Zoek elders herberg want dit zijn oplichters en bedriegers”. 
En weer zègke: “Roaje baard, duvels aard”.  
Of in ’t Nederlands: “Rood haar en elzenhout, is op geen goede grond gebouwd” en: 
“Rood haar en elzenknoppen, daar kan de duivel zijn kousen mee stoppen”.  

                VOLKSCULTUUR 
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Sjtiekum meinde men det roadhaorige ’t produk wore van zjwaore zunj, verwek bie 
de menstruatie. Want de kirk verbooj den ’t vrieje.   
Ouch dere die verdach zeen, höbbe ein rossige kleuër, kiek nao de vos en ’t eikketske. 
In väöl verhaole is de vos Reinaert ’t meis beruch. 

Mer dao is verangering in gekómme wie vrouw Aelske ’t veur ’t zègke kreeg. 
Mevrouw Aels is ein verdraagzame figuur, die eigelik ummer gooj zin haet. Zie is 
sociaal en levert gooje kwaliteit. ‘t Is neet alles ieëlenj mieë. Oeteindelik waere 
roadhaorige ouch dökker geieërd es helde. Vurige luuj mit väöl mood. Kiek mer nao 
Samson en David, die wore sjienbaar road. En waat gedach van Andre van Duin? 
Ómdet aelzehout zoa road is, wórt de boum verieërd es de boum van de Germaanse 
dondergod, de God van vruchbaarheid Thor, oet de boum wórte runen gesjneje.  
In aelzebösjkes greuje de meiste paddesjteul. Det is neet veur niks. Dao is ’t good 
blieve veur auvelmenkes en 
waezekes van ’t baetere saort. 
Depressieve luuj zóchte zich 
vreuger eine Aels, dae maak 
blie en lieët dich aopesjtaon 
veur ’t laeve..  
Aelzehaenkes zeen kleine 
zjwartblawwe keverkes die 
moge de boum óngehinjerd 
gans kaalvraete. Ze waere neet 
door veugel opgevraete. Det 
kaalvraete maak niks oet. 
Doordet de Aels ’t ganse 
sezoen bleujt, raap zie zich 
vanzelf weer bieein.  
Zie sjtuit veur nuuj laeve en 
veur veurjaor. Jóng vrouwluuj 
kónne bie häör terech. Aels 
geuf saap van de blaedjes wo 
men ein velke van krig wie ein 
pees. Taenge sjprotele kan men 
zich dao ouch mit invrieve.  
De blaedjes van de Aels waere 
ouch gebroek óm óngesiefer te 
verjage. “Versch geplukte 
bladen weeren de vlooijen”. 
Vrouwluuj sjtruijde de 
plekkerige blaedjes in de 
keuke, dao bleve de luus en de 
vleuë aan hange. Ouch 
gebroekde men ze óm die raeje 
in de hoonderesjtal. 
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Aelzebuim kónne sjus es wie de wiejebuim geknot waere. Ouch det is 
vrouwluujeige, aaf en toe ein anger kapsel! Det maak niks oet, ’t greujt toch weer 
aan. 
Mit Aelzetekskes ónger ’t kösse kan men sjlaope wie ein roas. Nachmerries blieve 
den weg bie dien bèd….Efkes door op die nachmerries…. Aelzepolle gaeve bie 
doezende luuj jeder jaor weer huijkoortsklachte. Det zou zoan nachmerrie op häör 
gewete kónne höbbe. 
Wèt geer waat nachmerries eigelik zeen? Al ieëuwelank is bekènd det jedere zevende 
dochter oet ein hoeshawwe nachmerrie wurt. ’t Is ein vraemp angsaanjagend 
saort…of ras? 
Vreuger kome ze allein oet Èngelandj. Zie roeide euver de zieë in eierdöpkes. Ich 
höb mich zelfs laote vertèlle det zie in ein zie of ein mèlktuit euverkome. Zie roeide 
mit osserubbe. Meistes zeen ‘t vrouwelikke demone die op dich kómme zitte wents 
doe druims. Dökker zelfs mit de doad es gevolg. Soms, went men flot is, kan men 
ein nachmerrie griepe. Det wurt den in eine sjlaag ein geweuën vrouw. Mer went de 
klok in Èngelandj sjluit, mot zie medein weg. Óngertösje bliek det zie hie kènjer 
höbbe gekrege. Mer ouch die inlandse roeie op dezelfde meneer. Zie kómme en 
vertrèkke door ’t sjleutelgaat.  
Mieë nog wie luuj kónne paerd te lieje höbbe van nachmerries. Die berieje die paerd 
eine ganse nach en make det deer kapotmeug. De paerd sjtaon den ‘sjmörges mit ’t 
sjoem op de moel, mit de mane gans doorein, zjweitend in de sjtal.  
Of ich dit bekènd moog make, weit ich neet, mer nachmerries kènt me te sjlum 
aafzeen door käörkes gaes óm ’t bèd bie te sjtruije. Zie waere daodoor aafgeleid 
ómdet zie ’t opèns hieël drök kriege mit ’t tèlle van die käörkes. 
Zawt sjtruije rónd ’t bèd hulp ouch of de sjoon ’t echelste veure veur ’t bèd zette. 
Men kent ouch eine krink óm ’t bèd teikene mit eine assenotesjtek of mit ein sjtek 
van de Aels… 
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Den zeen weer weer bie mevrouw Aels. ‘t Hout van de Aels kan men veur van alles 
gebroeke.  

Aelzehout geuf es brandjhout ein sjoan werm vuurke. Houtskoal van de aels geuf 
mieë hits es dae van angere buim. Good veur de bbq! De Grieke höbbe de boum zelfs 
gewied aan eine boumgod dae es ieëste ’t vuur óntdèk haet en daoveur aelzehout 
gebroekde.  
De Kelte make ’t nóg spannender. Die zègke zelfs det de ieëste miensj oet aelzehout 
is gemaak! Beeldhouwers en dreijers gebroeke noe nog gaer aelzehout. 
Aelzehout wurt gebroek bie ’t blaw kleuëre van daakpanne en leije. 
“Goede pannen moeten eene heldere roode kleur hebben; door het gebruik worden 
ze schielijk bruin-groen. Wil men ze blauw maken, dan werpt men, nadat zij gaar 
gebakken zijn, groen elzenhout in de stookgaten en men maakt overal den oven dicht. 
Deze berooking duurt gewoonlijk acht dagen en wordt smoren, pannen smoren 
geheeten. Aldus berookte pannen noemt men blauwe of gesmoorde pannen” oet: 
Vak- Kunstwoorden Steenbakkerij. Th. Coopman. Drukker der Koninklijke 
Vlaamsche Acadentie 1894. 

Aelzetekskes in de gróndj gesjtaoke verdrif möl.  
Aelzehout gebroek men bie ’t ruike van vèsj. 
Melk geuf mieë roum went ze bewaard wurt in ein melkvaat gemaak van aelzehout.  
Men maak daovan sjpeelgood, keukegerei, bessemesjtekke en klómpe.  
Veural ónger water hilt ’t teije hout zich good. Daomit bön ich euvertuug det men in 
Venetië de Rialtobrök neet veur niks mit aelzehout gesjtut haet. Venetië, de sjtad van 
de leefde… dao haet men door alle tieje haer väöl leefdesdrenkskes gemaak, det is 
logisch.  
De sjèl van de Aels in wien gekaok is ein good taegegif bie leefdesdrenkskes. Die 
höbbe dao väöl van neuëdig gehad. Van ’t hout waat euver woor, höbbe ze toen 
natuurlik die brök óngersjteund. 
Went ich den nog zègk det aelzeblaedjes helpe taege sjteinpuiste en zjwaere… 
det ómdet dae boum zoa van water hilt men mit ein wichelroede van aelzehout water 
kent aanwieze…. 
det de kleuër van de boswachtersuniforme en van viltjheud oet de sjors van de aels 
gemaak wurt… 
det de ougs baeter wurt went men de fruitbuim taege de wèndj besjöt door ze aaf te 
sjerme mit aelzebuim…. 
det men nao ein lange vootreis weer frisj wurt mit aelzeblaajer ónger de naaksje 
veut… 
det men bie kaelpien baat haet mit ein górgeldrenkske van aelzesjors mit honing … 
det aelzehout wurt gebroek veur ’t make van electrisje gitare… 
det aelzeblajer gein herfskleuër höbbe, zie valle greun van de boum…. 
det went men eine henger ómhaet van aelsehout men baeter alles in zich op kent 
numme… 
det aelzetek prachtig in ein vaas zeen… en det… en det…  
Det weer den blie mótte zeen det weer in ein sjtreek wone wo ’t väöl aelzebuim geuf.  
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De Els1 
Wil Schulpen 

De boom els is een geslacht bomen uit de berkenfamilie. In onze streken komen twee 
soorten voor namelijk de zwarte els en de grauwe els. De bladeren lijken op die van 
de hazelaar. Ze verkeuren in de herfst niet en vallen als groene blaadjes van de boom. 
De els heeft zowel mannelijke als vrouwelijke bloeiwijzen. Deze worden katjes  
genoemd. De mannelijke katjes zijn langwerpig en hangen. DE vrouwelijke 
daarentegen zijn eivormig (tot langwerpig-eivormig) en staan min of meer rechtop. 
Na de bevruchting groeien de vrouwelijke katjes uit tot groene, ribbelige kegeltjes. 
Deze rijpen in de herfst tot de zogenoemde  elzenproppen. Deze kunnen nog een heel 
jaar aan de boom blijven zitten. 

De naam els  hangt samen met het begrip  alnus, wat ook de Latijnse naam van de 
elzenboom is. In het oud Germaans zijn twee begrippen bekend die tot els zich 
ontwikkeld hebben. Ten eerste is er elsene dat staat voor els in de betekenis van 
priem. En ten tweede kende men het begrip elise welk staat voor elzenboom. 

Elzen kunnen uitstekend tegen vochtige omgevingen en ze staan dan ook veelal langs 
de waterkant of op moerassige grond.Net als de wilg kunnen elzen goed geknot 
worden. Elzenhout is zacht hout met een rustige nerf en een rossige (zwarte els) of 
lichtbruin/gele (grauwe els) kleur. Het is ideaal om te bewerken, voor het snijden 
van houten lepels, schalen en andere producten. Het is geen handelshout maar valt 
in de categorie "boerengebruikshout". Aan de lucht is het niet duurzaam, maar onder 
water is het vrijwel onbeperkt houdbaar. Elzen funderingspalen werden daarom 
vroeger o.a. onder Amsterdam gebruikt. 

Elzen zijn nederige bomen die men gemakkelijk over het hoofd ziet en die simpel 
worden aanvaard als onderdeel van het landschap. In Nederland komen twee soorten 
voor, de zwarte en de grauwe els.  

Elzen trekken typische fauna aan, onder meer sijzen (op de elzenpropjes) en typische 
insecten (elzenhaantje, wit schaapje). De inheemse elzen leven in symbiose met 
schimmels  die zorgen voor de binding van stikstof uit de lucht. Deze 
levensgemeenschap bevindt zich in knolletjes aan de wortels. De els functioneert dus 
als groenbemester 

Zwarte els 
Aan het eind van de winter, als het laag invallende winterlicht langs de zwarte els 
strijkt, lijkt hij in gloed te staan, donkerbruin silhouet aan de waterkant. Je herkent 
hem onmiddellijk aan de bungelende ‘katjes’, die al in februari en maart aan de 
takken verschijnen. Het is een kegelvormige, loof verliezende boom met regelmatig 
gerangschikte takken. 
Deze elzenboom wordt ook we aangeduid als Alnus glutinosa, hetgeen men kan 
vertalen met de  plakkerige elzenboom.  Dit heeft te maken met zijn knoppen en 

                                                      
1 Informatie o.m. http://www.bomenoverleven.nl/els.html.  

NATUUR 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fauna_(biologie)
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Elzenhaantje
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wit_schaapje&action=edit&redlink=1
http://www.bomenoverleven.nl/els.html
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jonge bladeren. De Nederlandse benaming heeft hij te danken aan de donkerbruine 
schors van jonge elzenboompjes. 
De wortels van de boom vormen een groot oppervlakte, waardoor ze veel water 
kunnen opnemen. Aan de voet vormen zich tot op hoge leeftijd uitlopers aan de 
stronk.  Hierdoor kan het geheel meerdere stammen hebben. De bomen hebben 
rechte stammen die tot ver in de kroon geraken en zij kunnen een hoogte bereiken 
van vijfentwintig tot dertig meter, maar dat komt slechts zelden voor. . De els heeft 
veel licht nodig, groeit erg snel, en kan honderd tot honderdvijfentwintig jaar oud 
worden. 
De twijgen zijn kaal, de schors aanvankelijk glad, glanzend grijsbruin, later 
donkergrijze tot zwartbruine, schubbige, gegroefde schors. 
De bladeren zijn eirond, dat wil zeggen de lengte van het blad is anderhalf tot 
tweemaal zo groot als de breedte. De grootste breedte ligt boven het midden. De top 
is stomp. De bladeren worden vier tot elf centimeter.  

De mannelijke katjes zijn houtig en vallen niet uiteen 
bij rijpheid. Ze zijn langwerpig, zes tot twaalf 
centimeter lang. Tijdens de bloei hangen ze slap. Het 
stuifmeel wordt via de wind verspreid. De 
vrouwelijke katjes zijn ovaal, roodbruin en zitten met 
drie tot vijf stuks samen en zijn gesteeld. 
De elzenproppen worden gevormd door de 
vrouwelijke bloemen. Het zijn de schutbladeren van 
deze bloemen die houtig geworden zijn. In hun 
oksels zitten de vruchtjes. Het hout van de zwarte els 
is zeer bestand tegen verrotting, op voorwaarde dat 

het volledig ondergedompeld blijft. De soort is algemeen in België en Nederland. 

De plant groeit op alle gronden, maar verkiest nattere plaatsen zoals waterkanten. De 
zwarte els houdt van natte, overstroomde, diepe, kalkarme, voedsel- en humusrijke 
grond. Zwarte els is winterhard, droogtegevoelig, oppervlakkig wortelend en 
lichtminnend. 

De zwarte els domineert samen met zeggensoorten de elzenbroekbossen. Deze 
komen voor op zeer natte standplaatsen, zoals in beekdalen.. 
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De Grauwe of Witte els 
Het verschil met de zwarte els is in de zomer het best te zien: de zwarte els heeft 
ronde blaadjes en de bladeren van de grauwe els hebben een puntje. Ze vallen groen 
van de boom en krijgen dus geen herfstkleur. In de winter zie je dat de zwarte els 
een donkere groen-bruine stam heeft met veel scheuren en brokjes. De grauwe els 
heeft een gladde, lichtgrijze stam. 

De Latijnse naam voor deze els is Alnus incana of indica. Het woord incana betekent 
grauw of grijs. Dit wijst op de onderzijde van de bladeren en de schors. 

De grauwe els groeit graag op ietwat drogere en lichtere grond. Hij bloeit in februari 
en maart. De geel gekleurde, mannelijke katjes hangen, terwijl de kleine, 
roodgekleurde, vrouwelijke katjes recht opstaan. De takken staan vaak schuin 
omhoog. De katjes zijn iets kleiner dan die van de zwarte els. Het is een typische 
pionier-boomsoort en hij wordt dan ook vaak gebruikt voor de bebossing van nieuwe 
terreinen als gesaneerde stortplaatsen en opgespoten gronden. 

De boom kan tot 15(25) m hoog worden en heeft een grillig gevormde stam. De 
piramidale, afgeronde kroon is half open. De gladde bast is grijs en de zeer kort 
gestelde knoppen hebben een blauwachtige kleur. Het iets grijsgroene blad 
is eirond tot langwerpig eirond, heeft een dubbel gezaagde bladrand en een spitse 
top.  
De boom bloeit in februari en maart. De geel gekleurde, mannelijke katjes hangen, 
terwijl de kleine, roodgekleurde, vrouwelijke katjes rechtop staan. 
De gevleugelde vrucht is een nootje. Het zaad is rijp in oktober en november. 
De boom komt voor in loofbossen op kalkhoudende, vrij natte tot vochtige grond. 
De soort kan ook goed op droge grond gedijen. 
Het hout is zacht en fijn, met een regelmatige tekening en goed te bewerken. Buiten 
is het niet duurzaam, tenzij continu onder water (vroeger werden er wel heipalen van 
gemaakt). In tegenstelling tot het hout van de zwarte els is het hout van de witte els 
lichtbruin/geel van kleur en zitten er, regelmatig verdeeld, kleine spiegels in het hout. 
Het hout glanst daardoor een beetje. 
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Zwentibold, koning van Lotharingen  
Wil Schulpen 

Zwentibold is een bekende naam in het Suster(en)se. Zijn grootste roem heeft hij 
hier te danken aan het vastelaovesleedje  van Piet en Evert Zits. Zij haalden hun 
inspiratie uit het Spel van de Heiligdomsvaart, dat in 1951 voor de tweede maal 
opgevoerd werd. In dat openluchttoneelstuk speelt koning Zwentibold met name in 
het tweede deel dé hoofdrol. Het spel pretendeert een redelijk getrouwe weergave te 
zijn van het historisch verhaal van de vroege abdij van Susteren. Wij vermoeden dat 
de schrijver van het stuk zich gebaseerd heeft op de zienswijze van Coenen, die enige 
jaren eerder een geschiedkundig verhaal over de eerste eeuwen van de abdij 
beschreef. Deze Coenen was enerzijds coulant  en anderzijds afwijzend. Zo meende 
hij dat Zwentibold überhaupt niet in aanmerking komt om een (belangrijke) rol te 
spelen bij een (eventuele) herbouw van de abdij rond 900. Zwentibolds graf in de 
abdijkerk aanvaardde hij daarentegen wel.  
Oudere schrijvers, zoals de zeventiende-eeuwse Jezuïet Kritzraedt, tekenen 
Zwentibold als een slechterik, waarvan het onbegrijpelijk is dat hij in de schare der 
heiligen opgenomen is. Maar ook zij aanvaarden diens begrafenis in de abdijkerk 
van Susteren. 
In Susteren zelf wordt hij volstrekt tegengesteld hieraan voorgesteld. Zwentibold is 
de persoon die de abdij herbouwde, nadat de kloostergebouwen enige jaren tevoren 
door de Noormannen verwoest waren. Hij werd door zijn opstandige edelen in een 
hinderlaag gelokt en bij Urmond gedood. Hij werd vervolgens in de abdijkerk 
begraven en zijn nagedachtenis mondde uit in een heiligverering. 
Het zijn slechts meningen van historici, de scheidsrechter in zulk een kwestie is 
natuurlijk het geheel aan oorspronkelijke overleveringen. De overleveringen van 
belang zijn eigentijdse kroniekschrijvers, biografen, zoals schrijvers van vitae en 
documenten waarin overeenkomsten, schenkingen, bevelen staan opgeschreven. 
Hoe meer uit de tijd van de hoofdpersoon, hoe zwaarder het doorweegt in de 
uiteindelijke afwegingen en conclusies. Afschriften van documenten, latere 
kronieken en biografieën zijn natuurlijk minder betrouwbaar dan de oorspronkelijke 
teksten. 
Origineel is het trefwoord. 

Regino van Prüm 
De belangrijkste bron voor ons om een beeld te kunnen vormen van de persoon en 
het leven van Zwentibold is een kroniek welke geschreven is door Regino van Prüm. 
Regino was van huis uit muziektheoreticus. Hij was monnik en tussen 892 en 899 
was hij abt van Prüm.  Deze benoeming was niet naar de zin van twee plaatselijke 
heren, die hun broer Richard op Regino' s plaats hadden gewild. Onder hun druk 
verliet Regino Prüm en zocht steun bij Radboud, aartsbisschop van Trier (883-915), 
die hem in het Sint Martinusklooster van deze stad als overste aanstelde in 
899. In Trier schreef Regino tussen 900 en 908 drie werken. Zijn geschriften hebben 
een uiteenlopend karakter. Zijn  De re harmonica institutione heeft belang op het 
gebied van de kerkelijke muziekgeschiedenis, het Chronicon (de eerste 
wereldkroniek van Duitse bodem) beschrijft het wereldgebeuren vanaf Christus' 

                HISTORIE 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Radbod_van_Trier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsbisdom_Trier
http://nl.wikipedia.org/wiki/883
http://nl.wikipedia.org/wiki/915
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geboorte tot en met 906, terwijl zijn Libri duo de synodalibus causis et disciplinis 
ecclesiasticis een belangrijke bron is voor kerkwettelijke en gerechtelijke 
samenkomsten of synoden in het Duitse Rijk. Hij stelde musica naturalis (muziek 
van de sferen, de ziel en de stem) tegenover musica artificialis, instrumentale 
muziek.2 
De twee plaatselijke heren waren toevallig twee broers en die twee broers waren 
twee van de drie belangrijkste graven en tegenstrevers van Zwentibold, die hem 
uiteindelijk doodden. Die plaatsten hun broer Richarius op de stoel van de abt van 
Prüm. Regino moest dus wijken voor Zwentibolds vijanden. 
Echter Regino vluchtte naar de aartsbisschop van Trier. Ook dat was geen vriend van 
Zwentibold. Zwentibold zou hem met een stok op het hoofd hebben geslagen. 
Regino bewoog zich tussen de tegenstanders van Zwentibold en het blijft onduidelijk 
in hoeverre Regino in de kwestie Zwentibold objectieve mededelingen geeft. We 
mogen ermee rekening houden dat Regino zijn beschermheer, de aartsbisschop 
Radboud van Trier, positiever neerzet en de mensen die hem uit zijn ambt ontzet 
hebben negatiever. Wellicht dat we zijn houding ten aanzien van Zwentibold in alle 
redelijkheid uit zijn geschrift mogen afleiden. Er zijn geen twijfels gerezen over de 
juistheid binnen redelijke grenzen van onze kroniekschrijver. 
En wat wellicht zwaar meeweegt: het is onze enige bron van belang! We moeten het 
hier in belangrijke mate mee doen als we niet afhankelijk willen zijn van de duimen 
van geschiedschrijvers, 
De tekst van de kroniek willen we hieronder in een Nederlandse vertaling 
weergeven.  

Enige feitjes vooraf 
870/871. Het geboortejaar van 
Zwentibold wordt in deze jaren 
geplaatst3. Men verhaalt dat hij zijn 
naam ontvangen heeft van zijn 
peetoom Swatopluk van Moravië4. 
Men suggereert dat Arnulf in die tijd 
in vrede met Swatopluk leefde. 
Enerzijds speelde Arnulf geen rol 
van betekenis in die jaren en 
anderzijds was Swatopluk 
gevangene van de Duitse keizer en 
bleek die jaren ook nog een verrader.  
Of het geboortejaar klopt wordt nergens duidelijk. 

889. Zwentibold zou toen achttien of negentien jaar kunnen zijn geweest. Zijn vader, 
sinds twee jaar koning en onlangs wettelijke getrouwd, probeerde te Forchheim om 

                                                      
2 http://nl.wikipedia.org/wiki/Regino_van_Pr%C3%BCm 
3 Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel I, pag 312 e.v. 
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fm%C3%A4hren. In het Duits Grossmähren. Dit omvatte 
Tsjechië, Slowakije, Hongarije en delen van Duitsland, Polen, Servië, Roemenië, Oostenrijk en 
Oekraïne  

Moravië 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Regino_van_Pr%C3%BCm
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fm%C3%A4hren
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de edelen zover te krijgen dat ze zijn buitenechtelijke zonen Zwentibold en Ratold  
erkenden  als zijn erfopvolgers. De adel stemde hiermee in op voorwaarde dat Arnulf 
geen wettelijke erfgenaam meer zou krijgen.. En deze voorwaarde zou later 
beslissend worden voor de positie en leven van Zwentibold. 

892 28 augustus werd graaf Megingaud uit de Moezelstreek vermoord door graaf 
Alberiek. Megingaud, verwant aan koning Odo van West-Francia,  was een van de 
eersten die Arnulf erkende in Lotharingen. Alberik werd weer door Stephanus 
gedood, wat de bezorgdheid van de paus wekte. Wegens de moord ging Arnulf naar 
Lotharingen en hij schonk Zwentibold een deel van goederen van Megingaud. 
Zodoende kreeg Zwentibold vele bezittingen in de Moezelstreek, maar die streek 
was kennelijk ook een probleemgebied: zelfs de paus lag er wakker van. 

893: geboorte Lodewijk, wettelijke zoon van Arnulf. Dit is bepalend voor het verdere 
verloop van het leven van Zwentibold en meer nog voor het aanzien wat hij genoot 
bij de edelen. Was hij tot dan erfgenaam van Arnulf, nu was hij niemand meer. Hij 
was nu volledig aangewezen op wat zijn vader nog voor hem wist te bereiken. 
Zwentibold werd met een leger naar Italië gezonden. 

894 trok Zwentibold ten velde tegen Rudolf van Bourgondië. Arnulf en  in zijn 
kielzog Zwentibold hebben steeds weer Bourgondië aan hun rijk willen toevoegen.  

893-895 overal waren opstanden in het rijk  

Kroniek van Regino 
894: Op de rijksvergadering te Worms  hield Koning Arnulf een pleidooi om zijn 
zoon Zwentibold tot koning van het rijk van Lotharius te kiezen.  De voornaamsten 
van het land gaven echter geen toestemming. 

895: Op de rijksvergadering te Worms stemden de edelen van alle koninkrijken 
onder de heerschappij van Arnulf in met zijn voorstel om Zwentibold aan het hoofd 
van het koninkrijk van Lotharius te plaatsen. 
In datzelfde jaar verzamelde  Zwentibold  een groot  leger om zijn koninkrijk te 
vergroten. Hij trok op naar Laon, onder het mom om Karel tegen Odo te helpen. Hij 
plunderde het platteland en belegerde Laon. Hoewel hij vele dagen  een sterke strijd 
vocht, haalde hij nauwelijks resultaten. Toen hij hoorde dat Odo, die in Aquitanië  
door stormachtige weders opgehouden was, op weg was, trok hij zich terug in zijn 
eigen koninkrijk. 

897: Stephanus, Odacar, Gerardus en Matfridus, graven, werden hun bezittingen 
door  de koning ontnomen. Hij trok met een leger naar Trier, in welke streek 
voornoemde graven hun landerijen hadden liggen. Hij verdeelde alles onder de 
zijnen en behield de abdij Oeren en de St. Pietersabdij te Metz  zelf. 
Hierna trad hij in overleg met zijn vader over de echtgenote die hij wenste. Het 
verzoek werd aan graaf Otto voorgelegd en deze stemde in met het huwelijk met zijn 
dochter Oda. Na het Paasfeest vond het huwelijk plaats 
Keizer Arnulf bewoog zijn zoon Zwentibold tot het bijleggen van het conflict met 
de graven. Met Stephanus, Gerhardus, en Matfridus kwam het weer goed.  

898: Odo was gestorven en opgevolgd door Karel in het begin van 898. 
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Hertog Reginar was steeds de trouwste en enige raadsman en wat er gebeurd is, weet 
de schrijver niet maar hij verloor al zijn bezittingen en voorrechten en moest binnen 
veertien dagen het koninkrijk verlaten.  
Reginar verbond zich met Odacar en ze verschansten zich met anderen, vrouwen en 
kinderen en de nodige uitrusting in de zeer beveiligde plaats Durfos. Door de Maas 
was het gebied bezaaid met moerassen en plaatsen die veelvuldig onder water 
stonden. Zwentibold probeerde hen tevergeefs te belegeren. 
Toen Zwentibold terugtrok, haalden Reginar en Odacar Karel met een leger binnen 
het rijk. Karel stootte naar Aken door en vandaar uit ging hij naar Noviomagus. 
Ondertussen was Zwentibold naar bisschop Franco gegaan. Samen met de bisschop 
stak hij de Maas over naar Florichingas, waar de voornaamsten van het koninkrijk 
waren samengekomen. 
Karel keerde om bij Noviomagus en ging naar Prüm en daarna richtte hij zich op 
Zwentibold. Voordat het tot een gewelddadige strijd kwam, werd de vrede gesloten 
na bemiddeling door gezanten. Zij zworen de krijgseed, waarna Karel de Maas 
overstak en naar zijn koninkrijk terugkeerde. 

899. Te St. Goar had een gesprek plaats tussen Zwentibold en de edelen van Arnulf 
en Karel. Namens Arnulf was aartsbisschop Hatto en de graven Chuonradus en 
Gebehardus aanwezig en namens Karel bisschop Haschiricus en graaf Odacar.  Wat 
er achter de rug van Zwentibold besproken werd, zou later duidelijk worden. 
Richarius werd benoemd tot abt van het klooster Prüm. 
Zwentibold trok opnieuw op naar Durfos. Toen het niet wilde lukken, beval hij de 
bisschoppen om over Reginar, Odacar en hun metgezellen de banvloek uit te 
spreken. De bisschoppen weigerden dit en na verwijten en beschimpingen werd de 
blokkade opgeheven en ging ieder zijn eigen weegs. 
De heilige man Odilbaldus, bisschop van Trajectum,  overleed en Radboud was zijn 
opvolger. Op 28 november overleed Arnulf en werd naast zijn vader in Odingas 
begraven. 

900: Lodewijk zoon van Arnulf wordt in Foracheim tot koning gekozen en gekroond. 
Ondertussen stonden Zwentibold  en de edelen van zijn koninkrijk onverzoenlijk 
tegenover elkaar. De meningsverschillen gingen over de plunderingen en roverijen 
in het koninkrijk en dat de staatszaken met vrouwen en aanzienlijken geregeld 
werden. Aanzienlijke en adellijke mannen had hij beroofd en daarom was hij gehaat. 
Daarom liepen ze naar Lodewijk over en leidden hem het koninkrijk binnen en in 
Theodonis legden ze de heerschappij van het koninkrijk in diens handen, waarna 
Lodewijk weer naar de andere kant van de Rijn trok. 
Zwentibold verzamelde rond zich wie maar wilde en trok door het koninkrijk met 
brandstichtingen en roverijen, hij plunderde willekeurig afvalligen, die hem wegens 
zijn onbeschaamdheid en onmenselijke slechtheid verlaten hadden. Lodewijk werd 
opnieuw in het land geroepen en Zwentibold werd in een gevecht bij de Maas door 
de graven  Stephan, Gerard en Matfried gedood op de idus van augustus Datzelfde 
jaar nog huwde zijn weduwe Oda graaf Gerard. 
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Andere bronnen: 
 Annalen van Fulda: ..Lodewijk … Diens broer Zwentibold, zoon met een 

concubine, die niet zo vasthoudend was wat betreft het Gallisch koningshuis, die 
zaken van kerken door zijn onmetelijke wreedheid aantastte, die na een zeer 
ernstig verwijt Radboud, de aartsbisschop van Trier, tegen de priesterlijke 
waardigheid, met zijn stok aan het hoofd trof, is door allen, zowel bisschoppen 
als graven verlaten. Zwentibold verloor zijn leven en rijk in een onvoorzichtig 
gevecht met weinigen.  

 Abdij St. Vaast: Zwentibold heeft aan het avontuur in Laon de vriendschap van 
Reginar overgehouden; Deze maken ook melding van de wijding van 
Zwentibold. 

 De annalen van Fulda melden dat Zwentibold in 895 tot koning van “Bourgondië 
en Lotharingen” was gekozen.  

 Oorkonde  Lodewijk het Kind 909: de voornamen van het koninkrijk van 
Lotharius hebben Zwentibold de regering ontnomen. Men constateert hier wel 
uit dat bij de kanselarij bekend was dat in Lotharingen de adel zelf uitmaakte 
wie er regeerde. 

Zo spreken de bronnen uit de tijd van Zwentibold zelf. En deze gegevens vormen het 
kader waarbinnen de persoon en het leven beschreven moet worden. Opvallend is 
dat in de bronnen op geen enkele wijze sprake is van Suestra-Susteren. En dat is in 
dit bijzonder geval wel heel bijzonder. Immers de kroniekschrijver Regino was ten 
tijde dat Zwentibold Susterens abdij herbouwde toch óók abt of eigenaar (leenheer) 
van de Maaslandse abdij Suestra. 

In een volgend artikel willen we ingaan op de omvang van het rijk en de 
schenkingsakten van koning Zwentibold in het rijk van keizer Lotharius ofwel 
Lotharingen. 
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Steenmarter niet geliefd 
Jan Smeets 

Zoogdiervereniging Nederland heeft 2013 uitgeroepen tot het jaar van de 
steenmarter. Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging extra aandacht voor één van de 
in Nederland in het wild levende zoogdiersoorten. 

De steenmarter komt vooral voor in Zuid- en Middeneuropa. Naast bos en veld 
zijn dorpen en steden zijn leefgebied, met bouwvallige gebouwen, oude huizen, 
schuren, stallen, houtopslagplaatsen en steenhopen. Maar omdat deze vaak niet meer 

te vinden zijn, zoekt hij de 
woonhuizen op.  

Tot aan de 2e wereldoorlog, was de 
steenmarter als gevolg van zijn dure 
prachtige pels bijna uitgeroeid. Vanaf 
1942 is de jacht op steenmarters 
verboden.  

Tot de jaren zeventig bleef de 
steenmarter in Nederland erg 
zeldzaam. Inmiddels wordt de 
Nederlandse populatie geschat op 

10.000 tot 20.000 dieren. Hij komt voornamelijk voor in het noorden, oosten en 
zuiden. In 2010 ontbreekt de soort alleen nog in het rivierengebied en de provincies 
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. 

Steenmarters zijn territoriale nachtdieren die overdag slapen en van zonsondergang 
tot zonsopgang actief zijn. Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben een eigen 
territorium en leven solitair. Het territorium van een mannetje overlapt dat van 
meerdere vrouwtjes. Dit territoriaal gedrag houdt het hele jaar stand en verhindert 
dat het aantal steenmarters op éénzelfde plaats toeneemt. 

Steenmarters paren tijdens de zomer tot half augustus. De daaropvolgende draagtijd 
duurt 9 maanden inclusief de voor marterachtigen typische lange kiemrust. Na de 
bevruchting deelt de eicel zich een aantal maal en gaat dan in een rustfase. Pas rond 
januari nestelt de eicel zich in de baarmoeder en vanaf eind februari - maart 
ontwikkelt het embryo zich verder. In maart worden de jongen geboren.  

Per jaar is er één worp van twee tot zeven jongen. Het aantal jongen is sterk 
afhankelijk van de conditie van de moeder. In een voedselrijk territorium worden 
doorgaans meer jongen geboren. Deze zijn de eerste vijf weken blind en moeten tot 
8 weken gezoogd worden, voordat ze vast voedsel aannemen. Tijdens deze periode 
kunnen steenmarters van hun verblijf een enorme chaos maken en schade aanrichten 
aan isolatiematerialen van daken en zolders. Uitwerpselen, resten van dode 
prooidieren, aangevreten eieren van kippen en vogels veroorzaken een ondraaglijke 
stank. 
 



40 

De dichtheden verschillen sterk per jaargetijde. In de zomer viermaal zoveel 
aantallen dan in de winter. Na 1 á 2 jaar zijn steenmarters geslachtsrijp. Steenmarters 
kunnen ruim 10 jaar oud worden. De steenmarter heeft in Nederland alleen de vos 
als natuurlijke vijand.  

Steenmarters passen zich uitstekend aan aan hun nieuwe leefomgeving in de 
woonwijken mede door het feit van overvloedig en gemakkelijk te bereiken voedsel 
en door de ruim voorhanden zijnde rustige rust- en schuilplaatsen in schuren, stallen, 
houtopslag en zolders. Hij eet zowel dierlijk als plantaardig voedsel, muizen, ratten, 
egels, jonge konijnen, kippen, duiven, fazanten, zangvogels, kevers, rupsen, kikkers, 
regenwormen, bramen, bessen, appels, peren, kersen, brood- en vleesafval en eieren 
waar hij verzot op is. 

De sterke toename van steenmarters in ons land is ook in onze woonlijken niet 
onopgemerkt gebleven. Met name autobezitters die hun auto buiten hebben staan, 
kunnen hiervan meepraten. Vele euro's schade onder de motorkap door aangevreten 
bedrading en isolatiemateriaal. Velen klagen en zoeken raad om zo snel mogelijk 
van het diertje verlost te worden. Middelen om de steenmarter te verjagen zijn in de 
handel maar de slimheid van het beestje wint het van de mens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Literatuur:  
Tijdschrift Mens en vogel 
Zoogdiervereniging Nederland  
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Schild van Verdienste voor Annie Peters en Sjeng Peters  
Cor Voorter 

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van de Vereniging van 
Natuurvrienden werden  twee leden extra in het zonnetje gezet. Sjeng Peters 
en Annie Peters zijn niet alleen trouwe leden, maar hebben ruim vijfentwintig 
jaar gezorgd dat de leden het verenigingsperiodiek de Heemklank, jaar in jaar 
uit keurig in de brievenbus kregen. Nooit deed de vereniging tevergeefs een 
beroep op hun. Ook andere verenigingen in Susteren hebben vaker een beroep 
gedaan op hun medewerking en zelden tot nooit tevergeefs. Sjeng en Annie 
vonden het tijd dat de fakkel van bezorgen overging in andere en jongere 
handen.  
Voorzitter Jos Douven had zijn dankwoord aan het adres van beiden bewaard 
tot het slot van de vergadering. Aangenaam verrast liet hij een aantal zaken 
de revue passeren, waarbij zeker niet ongenoemd mag blijven de 
betrokkenheid bij zeker 85 dagtochten die de vereniging in de achterliggende 
jaren heeft gemaakt. Een ander wapenfeit is de zorg en onderhoud voor het 
graf van de Engelse soldaat Arkle op kerkhof in Susteren. Al tientallen jaren 
doen beide dit met overtuiging en inzet en zij beschouwen dit als 
vanzelfsprekend.  
Naast waarderende woorden van de voorzitter en applaus van de 
ledenvergadering kregen Annie Peters en Sjeng Peters beide het Schild van 
Verdienste van de Natuurvrienden uitgereikt.  
  

               VAN DE VERENIGING 
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Busreis Horst-Melderslo. 
Lieërzaam en awwerwéts gezellig ! 
Jos Douven 

Met een bezoek aan het Noordlimburgse peellandschap van Horst-Melderslo bleef 
de eerste busreis dit jaar eens kort bij huis. Onder een flauw ingezet zonnetje vertrok 
het 33-koppige gezelschap op dinsdag 14 mei jl. vol gooj zin stipt om 09.30 uur vanaf 
het Amelbergaplein. Na amper drie kwartier werd het eerste reisdoel van de dag, de 
Sint Lambertuskerk te Horst, bereikt. De gids “van dienst” ter plaatse, de heer Jac. 
Kelleners, wachtte ons reeds allerhartelijks op. Bij zijn eerste welkomstwoorden 
kwam bij menigeen al direct de  gedachte naar boven: “Det is geine van hiej; det 
koos waal eine van ós zeen”.  En jawel hoor! Ofschoon reeds vele jaren woonachtig 
in Horst, bleek het ouderlijk huis van de heer Kelleners aan de Marktstraat in”ós eige 
Zöstere” te hebben gestaan, tegenover het voormalige cafë Claessen (thans 
shoarma/pizzeria “Aya Sofia”).   

Na een uitleg over de ontstaansgeschiedenis van de kerk vond vervolgens in twee 
groepen een boeiende rondleiding plaats langs de vele kerkschatten die het 
kerkgebpuw bezit. Opvallend hierbij zijn met name het groot aantal unieke 
heiligenbeelden, uit de periode 1500-1600, vooral ook van de “Meester van Elsloo”. 
Waarbij iedere heilige zijn eigen “vakgebied” vertegenwoordigt. Zo hebben vele 
beroepsgroepen en verenigingen een speciale heilige, de “patroonheilige”. 
Interessant was dit  dan ook te zien aan  het voorwerp dat iedere  heilige bij zich 
draagt en het verhaal dat hierachter schuilt. De  prachtig gebrandschilderde ramen 
waren eveneens de moeite van het bekijken waard, o.a. van de bekende Limburgse 
glazenier,schilder, beeldhouwer en schrijver Daan Wildschut.  

De volgende “halteplaats” bracht ons naar het streekmuseum “de Locht”,  in het nabij 
gelegen Melderslo. Na een uitgebreide en uiterst smaakvolle en vriendelijk 
opgediende boerenlunch werden we welkom geheten door de heer Wiel Jenniskens. 
Na een algemene uitleg over de ontstaansgeschiedenis kreeg iedereen ruimschoots 
de gelegenheid om op eigen gelegenheid het museum verder te bezichtigen De 
binnen de oude boerdrijgebouwen en schuren uitgebeelde oude ambachten en de 
uitgestalde authentieke landbouwwerktuigen en gereedschappen haalden bij 
menigeen vele herkenbare  (jeugd)herinneringen naar boven. Zo bleek althans uit de 
veel gehoorde reacties: kiek noew hiej, wie sjoan /och jao, zoa deje ze det vreuger; 
wétse nog? / det höb ich ouch nog gedaon / wat höbbe-ze toen toch mótte maore….. 
De beeldpresentatie over de asperges- en champingoncultuur maakte het  bezoek 
“af”.    

Om half vier stond de bus weer keurig gereed voor een twee uur durende rondrit 
door “de Peel”. De  grote kennis van zaken van de streek en de bevlogenheid van 
onze reisleider, de heer Jenniskens, maakte deze rondrit tot een waar genoegen. Zo 
kregen wij volop uitleg over allerlei leerzame wetenswaardigheden van de 
landbouw, de groente- en fruitteelt en de bedrijvigheid in deze prachtige streek. Via 
Broekhuizen, Lottum (“rozendorp”), Grubbenvorst (is zellef erg “greuëtsj” de eerste 
asperges  ooit in Limburg te hebben geteelt…), het enorme kassengebied 
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“Californië” en “Siberie” en  Sevenum (grootschalige boerenbedrijven) voerde de 
reis ons verder door de prachtige natuurgebieden van het specifieke peellandschap. 
De route vervolgend door Kronenberg (dorp gesticht voor het oprichten van jonge 
boerenbedrijven), Evertsoord (vrouwengevangenis…), Helenaveen 
(blauwebessenteelt) en  verder over wel erg  smalle wegen (langs turfstekershuisjes, 
gebouwd langs de hoofdvaart) naar Griendtsveen (laatste rustplaats van de bekende 
streekromanschrijver Toon Kortooms), IJsselstein (oorlogskerkhof voor 32.000 
gesneuvelde Duitse militairen) en via Meterik (paardenfokkerijen en enorm groot 
slateelt en –verwerkingsbedijf) weer terug naar het beginpunt te Melderslo. Het  
inmiddels welbekende (uitgebreide) dankwoord van  onze voorzitter aan de heer 
Jenniskens (die ons zoveel wist te vertellen dat hij zijn mond tijdens de hele rit zelfs 
geen 5 seconden rust gunde…) ontlokte een van de deelnemers de opmerking: “Jos, 
dao höbs doe diene meerdere gevónje. Dao kéns dich zelfs  neet taegenop! Dit tot 
groate sjpas van het complete busgezelschap….                     

Vervolgens ging het via de A73 in zuidelijke richting naar Belfeld. Bij het  
plaatselijke restaurant “Den Herberg” stond gastvrouw Marille ons buiten al breidoet 
zjweijend welkom te heten. De tot restaurant omgebouwde voormalige oude 
boerderij, waarbij vooral de gelagkamer in de koesjtal veel indruk maakte, 
kompleteerde de awwerwètse gezellige en leuke sfeer van deze dag. Het uitgebreide 
en zeer smaakvol,  aan lange tafels (’t leek waal ein groat femiliefieës biej ein ieëste 
kommunie...). opgediende 3-gangen diner smaakte voor iedereen letterlik en 
figuurlik nao mieë.  De gastvrijheid en vriendelijkheid van Marille, partner Puck, 
Chantal en Leo (kok) was ongetwijfeld het “toetje” op deze zeer geslaagde reisdag. 
Hetgeen binnen het gezelschap op zien Mestreechs  alleszeggend werd getypeerd  als 
“eine supersjoene daag, dae ich neet haw wille misse!”   
 

  



44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Ed Cremers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

Het logo Vereniging van Natuurvrienden Susteren 
Wil Schulpen 

Het oorspronkelijke logo van de vereniging was 
een klavertje vier.  

Het logo is geen wapen, alhoewel er kenmerken 
van het wapen in gebruikt zijn. 
In het hartschild van het nieuwe wapen staat het  
klavertje vier, uiteraard een verwijzing naar het 
oudste logo van de vereniging. 

Voor het overige is het verdeeld in vier kwartieren 
waarin de gekozen symboliek iets aangeeft van de 
oude wortels van het gebied van de 
heemvereniging, namelijk Susteren en Dieteren. 

Linksboven is de een leeuw gekozen met de rood-
witte kleuren. Deze verwijst naar het wapen van 
de heren van Valkenburg, die deze zogenaamde Heinsbergse leeuw in hun wapen 
voerden, weliswaar in een veld met blokken. Het is Dirk II van Valkenburg die in 
1260 of daaromtrent Susteren definitief tot stad promoveerde. Deze leeuw vinden 
we in het contrazegel van de schepenbank (rechtbank) van Susteren en op het 
stadswapen. 

Rechtsboven is de leeuw van Gelder gekozen. De heerlijkheid Dieteren is steeds een 
achterleen van Gelder geweest. De heren van Dieteren voerden – naar men wel meent 
– eveneens de Heinsbergse leeuw, waarom hier symbolisch voor Dieteren de 
Gelderse leeuw staat. 

Linksonder zijn twee bisschoppen afgebeeld. Deze symboliek vinden we in het 
evangelieboek op de schenkingsminiatuur van 1174. De abdij wordt symbolisch 
weergegeven door zijn tweede patroonheiligen de H.H. Albericus en Gregorius. 
Heerlijkheid Dieteren en abdij hadden beide een eigen rechtbank, laathof, die in 
hoger beroep bij de schepenbank van Susteren konden. Vanwege het belang van de 
abdij in de geschiedenis van Susteren is deze symboliek eveneens erin verwerkt. 

Tenslotte zijn rechtsonder twee adellijke dames afgebeeld die valken aan het 
africhten zijn voor de jacht. Deze symboliek voor Susteren is de meest gebruikte en 
heeft ook twee verschillende oorsprongen, die men mogelijk gecombineerd heeft. 
Volgens een legende dankt  de plaatsnaam Susteren zijn herkomst aan het belang 
van drie ‘gezusters’ bij de stichting van de abdij van Susteren, namelijk Gertrudis 
van Nijvel, Aldegondis van Maubeuge en Amelberga van Susteren. Bij het 
stadszegel uitgedrukt met “sorores” wat gezusters betekent. 
De symboliek van adellijke dames staat voor de abdij, die in de elfde eeuw 
omgevormd is tot een stift voor adellijke dames. De stadswording van Susteren hangt 
nauw samen met de belangen van de adellijke abdij, waarom men in het stadswapen 
als schilddraagsters voor deze symboliek gekozen heeft. Op het schepenwapen 
alsook het latere gemeentewapen komen we deze symboliek tegen.  
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Kroniek van Zöstere     

5 mrt. Mick van Eijs wint de Van Melsen prjs, welke uitgereikt werd in de 
Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gymnasiast te Sittard en schreef 
over de bloeddruk. 

6 mrt. Raadslid Jack Claesen overleed op achtenvijftigjarige leeftijd. Hij was lid 
van de gemeenteraadsfractie Algemeen Belang. 

Maart Het grondwater speelt de bouw van de nieuwe sporthal parten; het duurt 
véél langer. De “deskundigen” zullen wel niet geweten hebben dat het daar 
“Lèsschenbroek” heet. 

30 mrt/ 
1 apr Pastoor Reijnders, sinds meer dan 

twintig jaar actief in Susteren, vierde 
met Pasen zijn vijftigjarig 
priesterjubileum.  De inmiddels 
eenentachtigjarige leest nog bijna 
iedere dag een H. Mis in Vastrada. 

april Susteren krijgt zijn glasvezelnetwerk. 

17 apr. Aangereden door een auto op de fiets 
overleed de vijftienjarige Zoë Koolen. 
De chauffeur werd gearresteerd. 

21 apr. Declamatiewedstrijd voor leerlingen basisscholen. Groep 3/4 Evan 
Dewaide, Nils Lemmens en Daniek Backhaus. Groep 5/6 Dette Homan, 
Keo Meulenbereg en Daniël Dieks. Groep 7/8  Sascha Pesgens, Daan 
Dewaide en Judith Kronberger. 

26 apr. Lid in  de orde van Oranje Nassau. Mevrouw van de Heuvel-Hagens  
ontving deze onderscheiding. Zij is o.m. vrijwilligster in de basiliek.     

29 apr. Thom Lammers, Lazarist is overleden., In juli 1979 werd hij benoemd tot 
assistent in Mariaveld. Dat bleef hij achtentwintig jaar tot 1997. 

5 mei Sportclub Susteren werd kampioen en 
promoveert naar de eerste klas. 

25 mei Opening herbouw van het nieuwe scouting 
gebouw achter de Amelbergabasiliek.  

2 juni Kunstmarkt te Susteren met zestig kunstenaars 
die hun werk aan een groot publiek toonden. 

  

KRONIEK VAN ZÖSTERE 
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Awwer Foto’s 

Foto uit de jaren vijftig genomen uit de toren van de kerk van Mariaveld. Op de 
voorgrond het klooster van de paters Lazaristen, thans hospice. Links omringd door 
bomen, de kloostertuin. Rechts het patronaatsweike, een geliefd speelterrein van de 
jeugd van Mariaveld. Het paadje rechts boog rechtsaf naar de Vincentiuslaan en links 
naar de Zwarte weg, nu Spoorstraat. Links hiervan kolentreinen richting 
rangeerterrein. Op de achtergrond van de foto weilanden waar in de jaren zestig de 
woonwijk Heuls werd gerealiseerd. (EZ) 

Zwembad, roeivijver en speeltuin De Bagger in de jaren vijftig. Momenteel maakt 
het deel uit van Landgoed Hommelheide. 
 

AWWER FOTO’S 
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Programma komende twaalf maanden  

21 juni Natuurfilm (Ton Vranken) 

22 juni Busreis naar Keulen: Kölner Dom  

17 aug. Kroedwèsj met H. Mis in de Amelbergabasiliek en omlijsting 
Natuurvrienden, mysterieuze fietstocht.  

10 sept. Bustocht: Volksverhalen 

21 sept. Verschijnt Heemklank 2013, 3 

07 nov. “Zoa sjtraole de sjterre” in de Harmoniezaal, Feurthsraat 56 

25 nov. “Wèntjertradisies”: Van Sint Maerte tót Drie Keuninge door Annie 
Schreuders-Derks 

21 dec. Verschijnt Heemklank 2013, 4 

20 januari Kwartaalavond, over Majoor Evans “Spelen in Vrijheid”. 

21 maart Verschijnt Heemklank 2014, 1 

21 april jaarvergadering; Kwartaalavond, nader in te vullen 
Alle programmaonderdelen onder voorbehoud  
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Weurdje van de redaksie 
  
 
Weer  es redaksie zeen ‘t meistal waal èns.  Mer soms kump ‘t veur dat ouch weer 
ós waal èns sjtechele euver de sjriefwieze van oos dialek.  
Ein good veurbeeld hievan is  kroedwèsj-/kroedwösjviering  aafgeloupe augustus. 
Ein prachtig sjoan fieës, mer  euver ‘t weurdje kroedwèsj  of kroedwösj höbbe veer 
efkes gebakkeleid.  Volges oos eige Zösters woordebook zoe ‘t kroedwèsj mótte 
zeen, volges de Veldekesjpelling kan ’t allebei. 
En versjtenjig es weer zeen, höbbe veer de verantjwoordelijkheid bij de sjriever van 
‘t kroedwösjgebed  of de persartikele gelag.  
Noe zoewe veer dao ein gans betoog euver kènne gaon hawte wae ‘t geliek aan ziene 
kantj haet of zoe mótte kriege, mer den zeen veer mesjiens waal ein paar jaor wiejer.  
Daarom woor de redaksie aangenaam verrasj, det journalis Guus Urlings, zeker geine 
onbekènde veur de vereniging, al zien leech haet laote sjiene euver de soms kleine 
versjille in ‘t eige dialek van sjtad, dörp of sjtreek en de Veldekesjpelling,  in 
Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad. Weer plaatse ‘t artikel van zien handj 
zónger commentaar, zoadet geer eur eige meining kènt vorme.   

Ouch deze kieër höbbe veer weer genóg bieein gesjprokkeld en gezeumerd óm 
zoväöl meugelik laesplezeer te beje. 

Veur alle dudelikheid; dao is nemes gewóndj geraak bie oos gesjtechel! 

Eine fijne naozomer en ein sjoan begin van de herfs! 

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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Es sjterre sjtraole 
Jos Douven 

Ónger dezen  titel organizeert de Vereniging van Natuurvriende – Zöstere  weer eine 
aafwisselende  dialekaovend, same mit oos vrunj van Veldeke-Ech. 

Herinnert geer uch deze aovend van twieë jaor geleje nog? 

Plaatselike sjterre, die weer zoal bènne oos gemeinte taegekómme en wovan weer 
väölal allein mer geheuërd höbbe, ein podium beje in meziek en veurdrach. 
Deze aovend wurt ouch noew weer gehawte in de Hermeniezaal in Zöstere. 
En waal op dónderdig 7 november 2013. Weer sjtarte den óm 19.30 oer.     
De aafloup is róndj de klok van 22.30 oer geplend. 

Den entree veur lede is € 5. Femilie, vrunj en bekènde moge gerös mitkómme. Zie 
betale den € 8 per persoon. 

Ein klein tipke van de sjluier ophöffe euver ’t program det geer deze aovend  
veurgesjótteld krieg?  
Allèh den… 
D’n aovend wurt weer aanein gekald door oze veurzitter Jos Douven en Paul 
Niessen oet Ech. De Groosblaozers oet Berkelieër zörge deze kieër veur de  
verbènjende meziek. Wieër zeen d’r optraejes van zanggroepe en 
zengers/zangeresse en sjtuit d’r  veur en nao de pauze ein sketsj op ’t program. 

Natuurlik óntbraeke versjillende veurdrachte in ’t dialek neet. 

Dus,…..laot uch allemaol mer weer èns aangenaam verrasje. 
Einen aovend, óm weer neet te misse !!! 
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Intekenen reeds mogelijk! 
Maandag 25 november:  
Boekpresentatie en lezing Drie Keuninge  
Cor Voorter 

Mede dankzij een donatie van Rabobank Westelijke Mijnstreek is de basis gelegd 
voor een ‘boekenfonds’. Daardoor is het mogelijk voor de Vereniging van 
Natuurvrienden om regelmatig een boek uit te geven over onderwerpen die binding 
hebben met doelstellingen  van onze vereniging. In de reeks ‘Susteren weerspiegeld’ 
wordt maandag 25 november a.s. het derde deel gepresenteerd. Van de hand van Wil 
Schulpen verschijnt een boek waarin zowel de Heiligdomsvaart alsook de Heilige 
Willibrordus centraal staan. Het onderwerp over de heiligdomsvaart biedt een 
historisch en geschiedkundig beeld van heiligdomsvaarten (het vroegere ‘tonen der 
relieken van heiligen). Ook onze eigen Susterense heiligdomsvaart en reliekenstoet 
zijn onderwerp van bespreking. In de aanloop naar de Heiligdomsvaart 2014 een 
mooi moment om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.  

De heilige Willibrordus als onderwerp past eveneens binnen dit kader. Hij is van 
grote  betekenis geweest voor de kerstening en heeft ook in onze omgeving zijn 
sporen achtergelaten. Ook zijn leven en werk wordt in historisch perspectief 
geplaatst en zijn betekenis voor Susteren en omgeving. Twee onderwerpen die apart 
aandacht verdienen en toch onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, samen  in een 
boek!  

Intekenen. 
U kunt alvast intekenen voor dit boek door een bedrag van € 8,50 per exemplaar over 
te maken op rekeningnummer: 1502.04.612 t.n.v. Vereniging van Natuurvrienden 
o.v.v. Susteren weerspiegeld. Gereserveerde exemplaren zijn na afloop van de 
presentatie verkrijgbaar.  

Na de pauze van deze boekpresentatie volgt een volkskundige lezing met als thema 
‘Drie Keuninge’. Annie Schreuders-Derks zal uw kennis met haar verhaal over de 
Drie Wijzen uit het Oosten nog meer verbreden. Wie dacht alles al te weten over 
deze bezoekers aan de kribbe van het kindje Jezus die zou wel eens van de ene 
verbazing in de andere kunnen vallen. Veel tradities en gebruiken in de wintertijd 
worden in volksverhalen al eeuwen verteld. Ze zijn voor ons vanzelfsprekend, maar 
wat is een Driekoningenbriefje? Wat is de betekenis van goud, wierook en mirre? 
Waarom eten wij Driekoningenkoek? Wat te denken van het feit dat de drie 
koningen……. Nee hoor, dat verklappen we hier niet. Volkskundig bureau NostalNu 
probeert alle raadsels te ontwarren! 

Deze avond op maandag 25 november begint om 19.30 uur in de grote zaal van Orbis 
Zorgcentrum ‘Vastrada’. U bent van harte welkom! 
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Nieuwsbrief, e-mailadres en verenigingswebsite. 
Jos Douven 

Zoals onze voorzitter tijdens de laatste gehouden algemene ledenvergadering al 
aankondigde, is de laatste maanden achter de schermen gewerkt aan het opzetten van 
een nieuwsbrief en het “bouwen” van een verenigingswebsite.  Ook “de 
Natuurvrienden” gaan met de tijd mee……! 

Nieuwsbrief.  
Middels de nieuwsbrief kan op een snelle wijze actuele informatie aan onze leden 
worden verstrekt, zonder te hoeven wachten op de eerstvolgende uitgave van de 
“Heemklank”. De nieuwsbrief verschijnt pas op het moment dat dit nodig geacht 
wordt en is hierdoor niet gebonden aan een vast, periodiek uitgavepatroon. 

Ter geruststelling ; het is echter geenszins de bedoeling dat de nieuwsbrief in de 
plaats komt van “de Heemklank”. Uiteraard blijft de “Heemklank” ons periodiek 
verenigingsorgaan op het gebied van natuur, heem, historie,  dialect en overige 
nieuwsfeiten. 

Doorgeven e-mailadres. 
Voor het versturen van de nieuwsbrief of om voor andere doeleinden  onze leden 
snel te kunnen bereiken cq informeren, is het belangrijk dat wij beschikken over uw 
(juiste) e-mailadres.  

Als bestuur vragen wij U dan ook vriendelijk dit zo spoedige mogelijk door te sturen 
aan onze secretaris wilschulpen@gmail.com, indien dit nog niet is gebeurd. 

Dit geldt uiteraard ook bij wijzigingen.  

Website. 

De werkzaamheden voor het bouwen van de verenigingswebsite zijn inmiddels 
dermate gevorderd dat er een zgn. “domeinnaam” beschikbaar is en de contouren 
(menu’s en submenu’s) die het raamwerk vormen een vaste plaats hebben gekregen. 
De volgende stap ligt in het verder opmaken  en het redactioneel invullen van de 
diverse onderdelen. 

Op het moment dat de website operationeel is, zullen wij U hiervan uiteraard zo snel 
als mogelijk op de hoogte brengen. 

Al met al hopen wij op deze manier niet alleen een nadere invulling te kunnen geven 
aan een verdere dienstverlening aan onze leden,  maar tevens ook voor anderen die 
belang stellen in onze vereniging.  

 

  

mailto:wilschulpen@gmail.com
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Wildj vleisj 
Loek Storken 

Bie gelaeg van de zomer, dae es geer dit laes haopelik nog neet op zien lètste bein 
löp, of al lang de geis gegaeve haet, höb ich ditskieër bie al det sjoan waer mer èns 
ein hieël luchtig en frivool óngerwerp bie de kop gevat. 
Mer ein dènk höb ich tót nog toe in ’t laeve waal gelieërd :  
ICH DÈNK UMMER IEËS GOOD NAO 
VEURDET ICH GET SJTÓMS GAON ZÈGKE. 
Jao, want ze zitte allewiele drek mit einen houp man euver dich haer esse get sjrifs 
waat neet gans klop. En, al zègk ich ’t zelf, waat klop d’r noe  in deze modernen tied 
noe nog gans ? Zelfs de sjlaagroum hoofse nog neet mieë te kloppe ! En esse dich 
allewiele get sjikke of make, en alles klop, den kènse d’r prakties waal van op aan 
det d’r get neet klop. Want det alles klop is in dezen tied neet mieë normaal. 
Vreuger klopde nog alles. Vreuger woor ouch alles nog ech. Allewiele is alles 
naomaak! 
Groate borste wore groate borste en gein silicone. Noe loupe ters róndj mit kilo’s 
van det kunssjpul en kiepe bekans veureuver van al det “wildj vleisj”. Vreuger zagte 
ze ouch : “Een decolleté is net als de zon,  

je mag er wel naar kijken 
maar je moet er niet in staren”. 

Mer mit wat d’r allewiele allemaol róndjlöp, is det Godsónmeugelik. Eine van die 
men bie ‘t wanjele, dae zaet : “Mit dit waer kumpse ouge te kort ! Ich mót , gluif ich, 
toch mer èns nao Hans Anders veur ein baeter brilke !“ 
Sophia Loren zag al ein hieël tiedje geleje (mer 
waarsjienlik waal in ’t Italiaans) euver häöre 
boezem : “Alles wasse zuus, is dankzij spaghetti!” 
Zoaget wie : “Tutti spaghetti !” dus. En die haw 
dus, wie de Belsje zègke : “broeëd op de plank”. 
Det wore nog èns tieje! Weer zoge dao vreuger 
mer ein hieël klein sjtökske van, en det woor al 
hieël get. Ein kènjeroug woor gaw gevuld. Mer 
alles wat w’r zoge, woor waal ech. 
Noe höbbe de vrouwluuj bie ’t presentere van ein 
tillevisieprogram ein lank aovendkleid aan mit 
ouch nog heisje tót aan de sjouwers, mer “ ’t 
gemood” gans “bloot”. En mit ‘t “gemood” is hie 
noe neet det cafeke op de Hei bedoeld. 
Doe zuus “det gedoons” allewiele zoa dèk en zoa 
väöl det de lol d’r noe waal langsaam vanaaf geit. 
Alles ligk op de taofel en wurt es ’t ware frank en 
vriej in de groep gegoaid. Doe bruks d’r figuurlik 
gesjpraoke bienao de knäök euver. Aaf en toe 
sjlaakse zelfs eine zuch van verlichting esse èns 
ein hoaggesjlaote bluuske drage. 

DIALEK 
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Noe heuër ich uch al dènke : “Doe wurs awd, Sjtorke !” Det is natuurlik ouch waal 
zoa, mer doe hoofs d’r natuurlik ouch neet mit doadgegoaid of doadgeknuffeld te 
waere. Den geisse nog meine det det allemaol van det euveral óngergemengk 
hawfbedórve aafgekeurd paersvleisj is. 
Vreuger lieërde ze de vrouwluuj óm “det sjpul” ei klein bietje leuk te versjtoppe, 
allewiele liek ’t waal of det allemaol  “in de aanbieding”  is. 
Ouch de erte wore vreuger nog ech. Noe waog ich mich toch waal weer op gevieërlik 
terrein, mer ich wool ’t hiej dus neet höbbe euver de oetdrökking “erte op de plank”. 
Dit haet dus niks mieë mit de veurige alinea’s te make. 
Ich wool ‘t ech letterlik höbbe euver erte oet den haof, vese erte, ouch get wat nog 
ech is. 
In de zomertied aete weer ein tiedje langk elke waek vese erte oet den haof. Vese 
erte mit gebakke nuuj aerpelkes : ieëstelinge, en dao ein biefsjtökske biej. Doe wèts 
neet wasse preufs! Driekwart van de luuj noe in deze modernen tied weite gaar neet 
wie die vese erte sjmake, want die kriege ze hun hieël laeve neet.  
Die krisse allein esse ze zelf zèts. Of esse eine gek vunjs dae die zèt en die den 
aafgeuf ! En van die vese erte van vreuger, dao kreesse ouch neet zoaväöl van det 
wildj vleisj van. 
Natuurlik kènse ouch zónger die erte laeve, mer toch…..! Blik- en diepvrieserte 
waere noe allemaol “op sjmaak gebrach”. En hieël dèks zelfs door DSM. Ouch dae 
ertesjmaak is dus al neet mieë ech : “Met de smaak van echte erwten !” 
Zoa kèn ich eine mit Belsje in de femilie. Dao vertèlt ummer eine det zien” bonma” 
vreuger ummer “nieuwe patatten met verse saucissen”  bakde en “sla met sjalotjes 
vers uit den hof”. Det klink toch ein hieël sjtök baeter es ós Hollands “kant en klaar-
menu”. 
En van zó’n good voor krisse ouch neet van det “wildj vleisj”. ‘t Meiste “wildj vleisj” 
wasse allewiele zuus, kump van de “hormonenmaffia” of van de “plastische 
chirurgiemaffia”. Die plastische chirurgie is net zoa get wie ei paspaortelokèt in ein 
gemeintehoes. Es dien gezich verloupe is, kènse ’t dao laote verlenge! En doe moogs 
weer flink “dokke” ! 
Ouch de voedingsindustrie broek allewiele mieë kuns- en vliegwerk es voeding in 
hun “produkte”. In ein modern jamfabriek wurt allewiele door de direksie mit 
vieërtieën man vieërtieën daag vergaderd of ze in ein pötje kesejam 3 of 4  “hele 
kersen” doon.   
DSM maak allewiele elke sjmaak, behalve ECHTE sjmaak. Dao wirke jaorelangk 
luuj, die fabrisere framboazesjmaak, en die höbbe vanzelaeve nog gein vese 
framboas oet den haof gepreuf. En aaf en toe twiefel ich d’r ouch nog aan, of ze waal 
èns ein echte framboas gezeen höbbe ! Die kènne ein framboas allein van foto’s op 
hun leptöpke. 
’t Ènnigste wat die dao nog zeen, det zeen dollarteikes ! 
Zoa langsamerhandj krieg ich ’t idee det al det wildj vleisj wasse allewiele zuus, det 
det ouch neet ech is, net wie al die dikke beerbuukskes die “zoaväöl geldj gekos 
höbbe”. 
En det det allemaol gegreujd is oet al det “voor” det neet ech is. 
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En daobie höb ich noe ouch ein verklaoring woróm det ’t noe in de economie en den 
hanjel zoa sjlech geit. 
Vreuger zagte ze al : ALS DE VROUWEN GAAN BLOOT 
                               HANDEL DOOD 
Gein wónjer dus det den hanjel allewiele knatsjkepot is ! 
 
En weer valle de blaedjes…………. 
Loek Storken 

In eeuwigheidsplicht  
lijken aardse problemen 
op dwarrelend stof 

Als het laatste blaadje gevallen is, 
dan wordt het stil….. 

De herfs kump d’r weer aan, en den beginne gawze en anger “gevederd “sjpul weer 
te trèkke. Ich loos dao ein sjaon iets awwer gedich euver, worin zoawaal ’t trèkke 
van de gawze, de sfeer van de late zomer, dae op zien ènj geit, es ouch de nachtelike 
gedachte in de oorlogstied sjoan oetgedrök waere. D’r sjpruk oet ’t gedich ouch ein 
saort jaloersheid van den dichter op de euvertrèkkende veugel die vrie zeen, kènne 
sjnatere wie ze wille en kènne gaon woor ze wille. 
’t Is van de neet zoa hieël bekènde dichter N.E.M.Pareau (1906 – 1981) en is ein 
sonnet oet de oorlogstied (1941), waat veural oet de lètste regels sjpruk. 
Ouch de taal en de sjpelling is ein ietske “verouderd”, mer daodoor jus ouch sjoan. 

 Aan de ganzen  

        Laat in de nacht, wanneer ik droomend door  
        het venster staar, roepen uit hooge luchten  
        onzichtbaar overgaande ganzenvluchten;  
        een zwak gekrijsch, dat zwelt en gaat teloor.  

        Nauw drijven door de duisternis geruchten;  
        de zomernacht is zwoel en drachtig. Voor  
        de sterren hangt een nevelwaas. Ik hoor  
        de donkere aard’ in diepen sluimer zuchten.  

        Ay, vreemde vogelen, die komt overzweven  
        en ongestoord de breede vlerken vouwt  
        in landen waar nog vredig volken leven,  

        Vertelt hun, hoe men hier den vrede rouwt  
        en welk een ongeluk de menschen lijden  
        die d’overgaande trekganzen benijden.  

        N.E.M. Pareau (1906-1981) 
        uit: XXVIII sonnetten (1941) 

En noe mer weer wachte op de kroenekrane..... 
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De filosofie van den theek 
Loek Storken 

Geer kènt det waarsjienlik waal ! Get van die men die aan den theek sjtaon of zitte, 
en die in den tied van nog gein oer de ganse waereldproblematiek höbbe 
doorgenómme en opgelos. 
Doe heuërs den van dae sjaone kal, wie : “Ich kan dich neet volge mer ich begriep 
dich waal !”  Of : “Doe höbs geliek, mer dao klop gein neut van !” Det is, wie men 
zaet, van dae echte THEKE-LOGICA of Thekelogie! 
Meistal es w’r ós van ’t wanjele ei bietsjke oetröste, zeuke w’r ós dao ei gesjik 
plekske veur oet. In de loup der jaore zeen d’r zoa al ein aantal vaste 
“aanlègksjteigers” óntsjtange en höbbe w’r mit de luuj die daen aanlègksjteiger 
behere eine vaste bandj opgeboewd. Weer höbbe mit die zoagezag “ein vaste 
relatie”. Weer zeuke dao wie men zaet, weer get vaste gróndj ónger de veut in dees 
meuilike tieje, en zeker es die aw veutjes al weer get meug waere. 
Dèks wurt zich dao aan den theek gezat, dèks höbbe w’r dao ouch al ei vas 
“sjtamtischke”. Aan daen theek, dao wurt “vertèld” mit de kastelein of kasteleinse, 
mer ouch mit angere, die ’t gelök kort bie d’n tap zeuke. 
Dao gans kort aan daen tap, dao kènse pas verhaole heuëre, dao kump “de kern van 
’t laeve” ter sjpraoke. 
Eine al get awwere dae ouch aan den theek sjtóng, vertèlde det d’r allewiele get dèk 
moos gaon plasse. “Jao”, zaet d’r, “ich dènk det ich mich mer gaon opgaeve veur de 
vriewillige brandjwaer, den höbbe die teminste ummer water !” Dit is mieë ECHTE 
THEKE-HUMOR ! En dae jóng wool dao trouwes hieëlemaol neet mit zègke det die 
van de brandjwaer, det det allemaol van die zeikers zeen ! Det zult geer noe waal 
weer dènke ! Mer det is neet waor, dao zeen ouch gans normale bie. 
De óngerwerpe die aan zó’ne theek besjpraoke waere, loupe toch waal hieël wied 
oeterein. Doe kèns ’t zoa gek neet bedènke of de jónges höbbe ’t in ’t repertoir 
opgenómme. ’t Löp oeterein van zeer filosofisch, pas in ‘t nuuts tót erg sanitair. ’t 
Wurt ummer mieë ein kuns óm van dae kal dae die zich d’roethouwe ein fatsoenlik 
verhaol te make. 
Zoa hawwe ze ’t èns euver : EINE LAOTE VLEGE ! Dao zaet eine jóng : “Esse noe 
eine lieës vlege, den mósse det neet bie de ventilator doon”. “Enne”, zaet einen 
angere, “woróm det den neet ?” “Nou”, zaet d’n ieëste weer, “det zal ich dich èns 
fien oetlègke! 
Dae kump elke twieë menute weer opnuuj langs ! Det mósse dus allein doon esse d’r 
lang van wils höbbe !” 
Weer höbbe eine d’rbie loupe, det is zó’nnen echte Lulbertus. Hae haw weer get 
nuujts. 
Hae woor bie de Sjpekzeiver gewaes en haw zich dao eine “Drie in Een-bril” 
gekoch.En weer trapde dao natuurlik weer in, en mooste dus wete, wat det den noe 
alweer woor. “Nou”, zaet d’r, “det zal ich uch èns gans sjoan verduutsje ! Det is eine 
bril veur wiedaaf, veur kortbie en veur achteróm te kieke, mer veur det lètste mósse 
òf de kop dreije, òf de kruk. En toch kan ich noe det sjoan vruike achter den theek 
nog neet good genóg zeen”. 
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“Jóng”, zaet eine. “Zal ich dich èns get vertèlle ? Doe mós bie dae bril èns get mieë 
geldj oetgaeve aan de glazer. Köp d’r zich ein hieël duur deftig designmontuurke 
veur den “immitsj” en den lieët d’r zich dao den geweun ordinair vinsterglaas 
d’rinzètte!” 
Ze hawwe ’t dao ouch èns euver “De Paol van Weekers”. Nao ieës get sjunnige 
opmerkinge woor me ’t d’r oeteindelik toch waal euver èns det zó’ne paol dao gaar 
neet heuërt te sjtaon. Neet mit de kop van Weekers en zeker neet mit de kop van van 
Rey. En ouch neet zónger zó’ne kop. 
“Die kènt me aevegood geweun zoa in eine boum hange” , zaet eine. Ich weit neet 
precies wat d’r dao mit bedoelde, mer dao bèn ich mer neet wiejer op in gegange.  
„Meint eine noe werkelik det de luuj d’r op zitte te wachte, det d’r midden in ’t veldj 
zó’ne bölles dich aankik”, zaet eine. Neet det dae Weekers zoa lieëlik is. Ich vènj det 
dae bès ein aardig gezich haet, mer veurdet ze mich noe weer van vanalles gaon 
verdènke, zal ich mer gaw de moel toe hawte. En w’r höbbe ters in de politiek 
trouwes al hieël väöl gehad mit ein aardig gezich, die veur gein vief eurocent te 
vertroewe wore. 
Eine van die men, dae haet ei paar kleindochters op ’t Belsj. En boete detter dao dèks 
op haet mótte oppasse, haet d’r die ouch jaorelang tót God-wèt-wie-wied op ‘t Belsj 
nao de bèste maneges moge en mótte brènge. Lèts vertèlde hae : “’t Awdste is noe 
zèstieën gewore. ‘t Paerdrieje is gedaon. En noe kump ’t dich mit zó’nen aezel op ’t 
hoes aan !” 
Ei klupke men van de tennisclub, en noe kal ich al van hieël lang geleje, hawwe zich 
èns bieëingepak óm in Maaseik bekers en medalies te haole veur de kómmende 
clubkampioensjappe. Ze hawwe gedach : “Pak dich mer ruum den tied”, en hawwe 
dao dus eine gansen daag veur oetgetrokke. Ze wore dus ’s mörges gans oppen tied 
vertroch. 
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Wie ze dus ’s aoves laat in den duuster heives kome, ként g’r oetraekene det ze dus 
ouch waal get te lang aan daen theek gesjtange hawwe. Eine dae haw ters zoaväöl 
gehad, dae keek zich mit zien rechteroug in zien lènkerbènnetesj. Wie dae bie de 
vrouw thoeskoom, zóng dae mer ummer weer ei leedje van „der Millowitsch“ : 
“Besser an der wackeligen Theke stehen, und dabei eine schöne Frau ins Auge 
sehen“. 
Geer sjnap ’t al, dae haw  ónmiddelik pries, mit baeker en ouch nog de vogel aaf. 
De wanjeljónges wole zich sjtök veur sjtök ouch allemaol opgaeve veur de 
gevangenis in Amerika. Volges de gezèt moogse den alle vrouwelike cipiers 
zjwanger make. Ze wole den waal neet same mit ein vleegtuug gaon, óm ’t risico te 
sjpreije detse die vrouwluuj zouwe mótte teleursjtèlle. Die vrouwluuj zitte dao op te 
wachte, en doon ’t dao in de gevangenis. Thoes höbbe die dao geinen tied veur, dao 
mótte die kaoke. 
Eine van de jónges vertèlde det d’r op vakantie ging nao de Dominicaanse 
Republiek, en hae wool , vieërtig jaor getrouwd zeende, zien eige vrouw toch nog 
waal mitnumme. “Det is hieëlemaol neet neuëdig”, haw zónnen Dominicaan van ’t 
reisbureau gezag : “Weer höbbe hie vrouwluuj genóg !” 
Nog neet zoa lang geleje sjtóng in de gezèt detse einen doaje wolf gevónje hawwe, 
en noe meinde ze det d’r weer wolve in ós landj róndjlepe. “Och”, zaet eine van die 
jónges róndj den tap, “det is gaar geine wolf gewaes ! Det zal waal einen awwe 
bóntjjas van mien oma zeen gewaes, dae van de kar van de lómmelekael gevallen is. 
En den haole ze dao zó’nen externe deskundige bie mit twieë jaor legere sjoal mit 
diploma EHBO, en dae meint den mit “aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” 
te weite det ’t mesjien toch waal eine wolf zou kènne zeen gewaes eventueel. ’t 
Ènnigste wat ich uch mit zekerheid kan zègke, is det mien oma dae jas waal vreuger 
in Zitterd bie Wolff en Hertzdahl gekoch haet !” 
En ’t ènnigste wat ich uch mit zekerheid kan zègke, is det d’r in ós lendje toch waal 
wolve róndjloupe, namelik geldjwolve. En dao höbbe w’r ters väöl te väól van. 
Aan zó’nen theek wurt natuurlik ouch dék euver de gemeinte, ’t gemeintehoes, en 
de luuj die dao “wirke” gekald. Dao heuërde w’r veur ’t ieeës de oetsjpraok : 
“Weggegoaid geldj zit verreks dèk achter eine bureau !” ’t Is natuurlik neet ummer 
waor, mer d’r zit dèks toch waal get in. 
Väöl wurt aan daen theek ouch gekald euver wie me zich veult en euver ziektes en 
gezóndjheid, serieus , mer ouch “ganz und gar” neet serieus. Zoa heuërde ich èns 
eine van die “theekvashawters” zègke : 
“Veulse dich good, den maak dich dao gein dikke bein euver. Dao kumpse bès waal 
weer euverhaer !” 
Tót sjlot nog get , wat ouch tót de filosofie van den theek beheuërt, namelik : “Kal 
aan den theek neet ummer euver dichzelf ! Det doon die angere waal esse weg  
bès !”  
Jao, d’r Millowitsch, dae is al jaore doad , mer dae wòs in zienen tied al woor “der 
schönste Platz” woor. 
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Frans Evertz: van Pruisische boerenzoon tot Nederlandse burgervader 
Mirjam Lambermon, Helvoirt 

De schaduw van de burgemeester 
Mijn overgrootvader, Frans Evertz, was burgemeester van Susteren van 1899 tot 
1923. Dat betekent dat mijn oma de dochter van de burgemeester was: "Maria van 
de burgemeister". Van dit laatste hebben haar kinderen, waaronder mijn vader, flink 
last gehad. Ze gaf hoog op over de daden van haar vader. Mijn vader zei hierover (in 
Schaesberg dialect): "… dao waor ze zoeë sjtolz op, dat waor versjrikkelik, dat waor 
d’r herregod.. ’n Totaal afhankelike leefde eigelik vuur dae pap. Nit kinne laeve 
zonger dae pap, nit kinne dinke zonger dae pap, dat-ste op u gegaeve moment in dien 
laeve begôs te dinke, wat vuur inne kloeëtzak is dat gewae. Ech! En dan mótste 
oppasse, want dan begoetste diech te ergere."  
Nu was mijn vader een echte verhalenverteller en een beetje overdrijven hoorde daar 
wel bij. Maar je vraagt je toch af: wat voor een 'klootzak' is dat geweest? Een 
rondgang langs mijn ooms en tante om verhalen te horen over hun opa, een zoektocht 
door krantenarchieven, het gemeentearchief en het kabinetsarchief hebben 
vooralsnog weinig slechts over hem naar boven weten te brengen. Toen ik de heer 

Evert Zits uit Susteren opbelde, zei hij meteen: "Ah, 
Frans Evertz, dat is een hele goede burgemeester 
geweest voor Susteren."  
Het 'slechtste' wat ik (voorlopig, ik zoek nog!) van 
hem heb, zijn de foto's, waar hij altijd met een norse 
blik op staat. Zo dat je gaat denken: met die man 
moet je geen ruzie krijgen. Dat wordt ook door zijn 
kleinkinderen verteld, maar aangezien ze hem niet of 
niet bewust hebben meegemaakt, is de oorsprong van 
dit verhaal niet duidelijk.  
Laat ik mij daarom maar beperken tot de droge 
feiten.  
 
Frans Everz, foto uit privécollectie. De foto is rond 1900 
- 1910 genomen. 

Een rijke oom 
Mijn vader vertelde mij eens, dat zijn opa, die net als 

hij Frans heette, op zijn veertiende geadopteerd was door een kinderloze oom uit 
Susteren. Frans Evertz was de jongste zoon van een boerengezin uit Bocket net over 
de grens bij Susteren, in het toenmalige Koninkrijk Pruisen.1 Het was in die tijd zo, 
dat de oudste zoon de boerderij erfde, zo legde mijn vader mij uit. Hij viel als jongste 
daarom buiten de prijzen. Een oom van Frans Evertz had een grote boerderij in 
Susteren. En omdat deze oom zelf geen kinderen had, kon Frans Evertz de boerderij 
van hem erven.  

                                                      
1 Johann Franz Joseph Evertz werd op 22 maart 1856 geboren. Zijn naam werd later (ook door 
hemzelf) vernederlandst naar Frans. 

HISTORIE 
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Geboortehuis van Frans Evertz in 
Bocket. Zijn vader had in 1855  2 
paarden, 5 koeien, 2 stuks jongvee en 3 
varkens, een grote boer dus!2 Foto uit 
privécollectie. Datering onbekend. 
 
 
 
 
 
 
 
Ik vond het altijd een mooi verhaal.  Er spreekt familiebetrokkenheid uit. Frans 
Evertz zou door zijn oom ingewerkt worden op de boerderij en later kon hij die 
overnemen. Net als in het sprookje van de Gelaarsde Kat zou deze jongste zoon het 
bepaald niet slecht treffen. 
Als beginnend genealoog begin ik me, na dit verhaal jarenlang als zoete koek geslikt 
te hebben, wat meer te interesseren voor de feiten. Bestond er wel een kinderloze 
oom in Susteren? En had Frans Evertz inderdaad de boerderij van hem geërfd? En 
wie was de Gelaarsde Kat…? 
Om eventuele teleurstelling bij de lezer weg te nemen, zal ik maar meteen 
verklappen dat het verhaal van mijn vader in grote lijnen blijkt te kloppen (voor 
zover ik dat tot nu toe heb kunnen nagaan, want voor het natrekken van de erfenis 
die Frans Evertz van zijn ouders kreeg, moet ik in de Duitse archieven zoeken en dat 
is meer iets voor gevorderde genealogen). 
Na wat speurwerk in het archief van de burgerlijke stand en in de Memories van 
Successie, kan ik bevestigen: er was inderdaad een kinderloze oom, Gerard Tholen3, 
bij wie Frans Evertz ging wonen. Hij was toen al zeventien jaar. Het woord adoptie 
is dus een beetje misplaatst, maar de intentie kan hetzelfde geweest zijn. Frans Evertz 
erfde bij het overlijden van Gerard Tholen inderdaad een boerderij. Het was alleen 
niet de boerderij in Susteren. Gerard Tholen was namelijk helemaal niet de eigenaar 
van de boerderij in Susteren. Die boerderij was het eigendom van zijn echtgenote, 
Catharina Kelleners en haar twee ongetrouwde zussen, Margaretha en Josepha, die 
bij hem inwoonden. Hoewel het misschien juister is om te zeggen dat Gerard Tholen 
bij de drie zussen inwoonde.   
                                                      
2 Deze informatie kreeg ik van een behulpzame man van de genealogische vereniging in Waldfeucht. 
3 Gerhard Leonhard Tholen, geboren in 1810 in Havert, Pruisen.  
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De burgemeesterswoning van Frans Evertz (voorheen boerderij van de drie zusters 
Kelleners) aan de Raadhuisstraat 10 in het centrum van Susteren. Het pand wordt 
thans bewoond door de familie Prince. De foto links is een vrij recente foto met een 
kleindochter van Frans Evertz, mijn tante Els, poserend voor de gevel. Op de foto 
rechts, gemaakt omstreeks 1932 staan de oudste dochter, Maria, met haar zonen 
Frans (links) –mijn vader- en Fernand. Foto's uit privécollectie. 

Die drie zussen hadden van hun vader elk een derde deel van het huis geërfd, naast 
nog flink wat grond, ieder ongeveer  tien hectare, wat voor die tijd aardig wat was. 
Zeker als je bedenkt dat ze een gezamenlijk huishouden voerden. Mijn tante heeft 
me verteld dat er bij de boerderij een kleine landschapstuin was, met kronkelende 
paden en hoge bomen. Ik stel me zo voor dat de aanleg hiervan een frivole uitspatting 
is geweest van de drie rijke boerendochters Kelleners. Maar dit terzijde. Onkel 
Gerhard had  een boerderij en elf hectare grond in Havert, bij Nieuwstadt over de 
grens in Pruisen. Catharina was door hem gecharmeerd, al werd de ratio niet 
uitgeschakeld: ze trouwden in 1854 onder huwelijkse voorwaarden, waarbij de zaken 
strikt gescheiden bleven, ook na hun dood. De boerderij in Susteren kon Frans Evertz 
dus niet erven. Toen Gerard Tholen in 1884 overleed, erfde Frans Evertz diens 
boerderij in Havert.  
Waarom verhuisde Frans Evertz hierna niet naar Havert? Het antwoord ligt 
vermoedelijk besloten in de testamenten van de drie zussen Kelleners. Kort na het 
overlijden van Gerard Tholen werd Margaretha Kelleners ernstig ziek. Er kwam een 
nichtje uit Roosteren in huis, Elisabeth Kelleners, om voor haar te zorgen. De tante 
overleed een jaar later. In haar testament legateerde zij haar nicht haar deel van het 
huis, onder de voorwaarde dat Elisabeth voor haar twee andere tantes zou zorgen tot 
hun dood. Dat heeft ze gedaan en van elk van haar tantes erfde ze een deel van het 
huis.  Van haar vader had ze bovendien al flink wat grond gekregen.4  Zo prijkt haar 
naam rond 1885 bovenaan in het bevolkingsregister, als "hoofd" van het huishouden: 
ongetrouwd, landbouwster van beroep.  Precies de vrouw die Frans Evertz zocht: 
jong, zorgzaam, trouw, iemand die de handen uit de mouwen kon steken en, niet 
onbelangrijk, rijk. Ze trouwden in 1890 (onder huwelijkse voorwaarden) en bleven 
                                                      
4 Haar vader was Jan Willem Kelleners, geboren in Susteren in 1809. Hij trouwde met Maria 
Catharina Swillens uit Roosteren en ging na het huwelijk in Roosteren wonen, waar hij een grote 
boerderij –wat nu de Roosterhoeve heet- en veel grond had.  
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in háár huis wonen in Susteren, want tante Josepha leefde nog en Elisabeth was 
gebonden aan haar belofte om voor haar te zorgen. Ze kregen drie kinderen: een zoon 
en twee dochters. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Links een oude foto  van het boerenechtpaar Evertz met personeel en vee. Helemaal 
rechts staat Elisabeth Kelleners, naast haar Frans Evertz. 
Rechts Frans Evertz met zijn twee paarden en de paardenknecht. Beide foto's zijn 
tussen 1885 en 1898 gemaakt. Foto's uit privécollectie. 

Van boerenzoon naar burgervader 
Ik weet niet wanneer het plan in zijn hoofd rijpte om burgemeester te worden, maar 
in 1893 werd Frans Evertz genaturaliseerd.5 Je had toen nog geen 
inburgeringscursus, maar het komt mij voor dat hij al flink aan het 
'inburgemeesteren' was. Hij moet in deze periode in ieder geval Nederlandse les 
hebben gehad, en mogelijk deed hij nog andere cursussen.6   Susteren werd sinds 
halverwege de negentiende eeuw bestuurd door  boeren. Zijn twee voorgangers 
waren opgeklommen van boer via gemeente-ontvanger naar burgemeester. Frans 
Evertz trad in hun voetspoor en in 1894 werd hij gemeente-ontvanger. Hiervoor werd 
bij de notaris een borderel opgesteld, waarin hij voor 5710 gulden borg moest staan. 
Het huis in Susteren en tien percelen grond (samen ongeveer 2 ha) werden hiervoor 
opgevoerd. Alles was eigendom van zijn vrouw, die het formulier mede 
ondertekende. Het komt mij voor dat Elisabeth Kelleners een onmisbaar opstapje in 
zijn carrièresprong was. 
Het is cru om te zeggen, maar haar overlijden enkele jaren later (ze overleed in 1898, 
twee weken na de geboorte van een tweeling, die levenloos werd geboren) was 
eveneens een onmisbaar opstapje. De broer van Elisabeth, Herman Kelleners, was 
namelijk wethouder van Susteren. Frans Evertz kon pas burgemeester worden, nadat 

                                                      
5 Kamerstuk Tweede Kamer 1892-1893 kamerstuknummer 208 onder nummer 27, Memorie van 
toelichting tot naturalisatie van J.F.J. Evertz. 
6 In 1903 werd hij gemeentesecretaris en zijn notulen waren in correct Nederlands geschreven. 
Misschien had hij privéles gehad bij een van de onderwijzers van Susteren, want onderwijzer Geenen 
trad als getuige op bij zijn huwelijk in 1890. Ik heb geen informatie kunnen vinden over zijn 
opleiding, maar om gemeente-ontvanger te worden moet hij over boekhoudkundige kennis hebben 
beschikt.  
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zijn vrouw was overleden en er zodoende geen sprake meer was van 
aanverwantschap met een van de raadsleden. Was Elisabeth zijn Gelaarsde Kat? 

Een half jaar na de dramatische gebeurtenissen in het huis van Frans Evertz liep 
burgemeester Meuffels van Susteren 's avonds laat in een sloot en verdronk.7 Frans 
Evertz solliciteerde samen met vijf andere kandidaten naar deze post en werd 
aangenomen.  De gouverneur, Gustave Ruijs de Beerenbrouck, schreef over hem in 
zijn aanbevelingsbrief aan de Minister van Binnenlandse Zaken: "Frans Evertz, die 
zijn betrekking van gemeente-ontvanger met zorg en naar behooren vervult".  De 
kapelaan (die het niet hoog op had met de vorige burgemeester) juichte in zijn 
kroniek: "Vrijdagavond om negen uur brengt Frans Evertz mij de heugelijke tijding 
dat hij benoemd is tot burgemeester van Susteren en Dieteren. Goed zoo. Er waren 
een tiental candidaten. Een goede keuze. Hij is een goed katholiek, voorzichtig, goed 
onderricht, in één woord 'the right man on the right place' ".8 Zou Frans Evertz een 
beetje overdreven hebben toen hij de kapelaan vertelde over het aantal kandidaten? 
                                        

 
Dit portret moet gemaakt zijn kort na 
zijn installatie als burgemeester. 
Privébezit. 
 
 
Hoewel het niet een veeleisend ambt 
was, nam Frans Evertz zijn nieuwe 
taak serieus: de dag voor zijn 
installatie verkocht hij zijn vee en 
akkergereedschappen.9 Dit betekent 
dat hij financiële reserves had, want 
van de 'jaarwedde' van 400 gulden (te 
vergelijken met het inkomen van een 
dagloner; een hoofdonderwijzer 
verdiende in 1902 950 gulden) kon 
hij zijn stand niet hooghouden.  

                                
 
 
Advertentie die 10 mei 
1899 stond in De Nieuwe 
Koerier,  pagina 2. 

 

                                                      
7 De Nieuwe Koerier, 9 maart 1899. 
8 Kroniek van de kerk van Susteren 1891-1900 (5), in: De Maasgouw 112 (1993), 99.  
9 Susteren had 2192 inwoners in 1899. 
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De installatie was een groot feest. Op de dag van de benoeming liet "het kanon zijn 
gebulder wijd en zijd horen". Enkele dagen later werd het hele dorp versierd met 
vlaggen, bloemen en erebogen en fietsclub, schutterij, fanfare, kerk- en armbestuur 
van Susteren en Dieteren gingen de nieuwe burgemeester voor in een optocht naar 
het stadhuis. Er waren toespraken, schallende trompetten, geschenken, fakkels, een 
glas "eerewijn" voor de burgemeester en "een lekker glas bier" voor het volk. "ZEA 
was zichtbaar aangedaan." De notabelen werden 's avonds "aan een gullen disch te 
zijnen huize" onthaald.10  
 

 De menukaart van deze 'gullen disch"(links) 
en Frans Evertz tijdens een familiediner in 
eigen huis, omstreeks 1920. Beide uit 
privécollectie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De politiek beviel hem wel. In 1901 werd hij gekozen tot lid van Provinciale Staten, 
in 1902 tot raadslid van Susteren, in 1903 "voor twee leden van den Raad". Verder 
werd hij in 1903 benoemd tot gemeentesecretaris van Susteren en in 1904 tot 
burgemeester van Nieuwstadt .11  Daarnaast had hij nog onbezoldigde functies. Zo 
was hij lid van het kerkbestuur en bestuurslid van de RK Kiesvereniging. 

Wat zijn politieke overtuiging betreft, was Frans Evertz confessioneel georiënteerd. 
Veel katholieken in Limburg waren in die tijd sterk beïnvloed door ideeën over de 
'sociale questie' zoals die door paus Leo XIII in de encycliek uit 1891, Rerum 
Novarum, onder woorden waren gebracht. Vóór die tijd vond de kerk dat armen hun 
lot moesten dragen, maar in de encycliek werd het recht op een redelijk inkomen 
voor arbeiders erkend. In Limburg zetten enkele grote voormannen, zoals de 
priesters Wiel Nolens en Henri Poels, en daarnaast de jonkheer Charles Ruijs de 
Beerenbrouck, zich met grote bevlogenheid in voor de verbetering van de 
omstandigheden van de arbeidende klasse (en hun behoud voor het geloof). Zij  

 

                                                      
10 Nieuwe Koerier 26 april 1899 p. 3 en Maas- en Roerbode 18 mei 1899 p. 3. 
11 Nieuwstadt had 819 inwoners in 1899. 
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Deel van een bladzijde uit de 
Raadsbesluiten in het handschrift 
van Frans Evertz (in zijn functie 
van gemeentesecretaris), waarin 
hij het besluit genotuleerd heeft 
dat tot raadslid is gekozen. 
Origineel in het gemeentearchief 
te Echt. 

 

waren tijdgenoten van Frans Evertz. Charles Ruijs de Beerenbrouck en Frans Evertz 
waren politieke vrienden.12 Frans Evertz heeft, mogelijk door Ruijs beïnvloed, een 
belangrijke rol gespeeld bij de eerste Nederlandse stichting in 1902 van de Zusters 
van de Heilige Vincentius a Paulo in Susteren en de oprichting van de eerste 
Limburgse vestiging van het Groene Kruis in Susteren in 1910, beide stokpaardjes 
van Ruijs de Beerenbrouck.13 Mede hierdoor wordt Frans Evertz in de plaatselijke 
analen beschreven als een "sociaal bewogen man die veel initiatieven heeft genomen 
op sociaal-maatschappelijk terrein".14  
Frans Evertz viel niet alleen bij de notabelen in de smaak, maar ook bij de 
hardwerkende, sober levende nonnen, die mede op zijn initiatief naar Susteren waren 
gekomen om bij te dragen aan het bijzonder onderwijs voor meisjes, een 
bewaarschool op te zetten, zieken en armen te bezoeken en nog zo van alles. Zuster 
Ducher schreef in een brief aan Moeder Overste het volgende over hem: "We waren 
nauwelijks uit de trein gestapt of de burgemeester sprak ons midden op het station 
toe. Deze verwelkoming in de franse taal heeft hij wel in het zweet des aanschijns 
moeten van buiten leren, want hij sprak geen Frans. [..] Hij is trouwens een zeer 
intelligente persoonlijkheid en zo goed, zo goed! dat hij aan onze geringste wensen 
tegemoet komt. [..] Hij zei in zeer ontroerende termen dat hij gekomen was in naam 
van al de inwoners van Susteren om ons te verwelkomen en dat hij meer dan gelukkig 
was met onze komst."15 Voor de eerste twee nonnen die naar Susteren kwamen, had 
Frans Evertz de benedenverdieping van het gemeentehuis leeg laten maken. Hij liet 
hier een slaapvertrek, een kapelletje en een klaslokaal voor hen inrichten en hij rustte 
hun provisiekast uit met boter, ham en kaas. Mijn oma had wel eens aan haar dochter 
–mijn tante- verteld dat de twee nonnen tussen de middag warm kwamen eten ten 
huize van de burgemeester. 

                                                      
12 P. Zits & E. Zits (1985), 75 Jaar Groene Kruis Susteren. Jubileumuitgave. 
13 Dochters der Liefde in Susteren en Nederland 1902 – 2002; M.J.L.A. Stassen (2005), Charles 
Ruys de Beerenbrouck, edelman – staatsman 1873 -193; P. Zits & E. Zits, 75 Jaar Groene Kruis. 
14 P. Zits & E. Zits, 75 Jaar Groene Kruis, p. 8. 
15 Dochters der Liefde, p. 128. 
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De zusters hebben deze pijp aan Frans Evertz 
cadeau gedaan. Privéeigendom. 

 

 

 

Ook met Louis Tijssen, die van 1911 tot 1919 pastoor was van Susteren, kon hij het 
goed vinden. In mijn familie wordt verteld dat zij kaartvrienden waren. Tijssen was 
net als de nonnen begaan met de armen in Susteren. Hij gaf vrijwel al zijn 
persoonlijke bezittingen aan hen weg (om welke reden men later een proces tot 
zaligverklaring op gang heeft gebracht). Pastoor en burgemeester schaften eens 
beiden een geit aan, om een goed voorbeeld te geven aan de armen.16 Tijssens 
invloed spreekt uit het feit dat Frans Evertz noch voor zijn enige zoon, die in 1918 
stierf aan de Spaanse griep, noch voor zichzelf een grafsteen wilde hebben. Tijssen 
schreef in een brief aan Frans Evertz, na het overlijden van diens zoon: "Mij dunkt, 
er kon geen schooner monument voor Joseph zaliger worden aangebracht, dan zo'n 
altaartje. Een monument niet van kouden steen, doch dat in lengte van dagen hier in 
onze kerk: 1. zou spreken van zijne godsvrucht tot Maria; 2. veel goed zou stichten, 
aan de bedrukten troost zou verschaffen, ja wij willen hopen, menigen armen 
zondaar zou doen terugkeeren".17 Frans Evertz kocht inderdaad een icoon voor de 
kerk waar een klein altaartje voor kwam te staan, in plaats van een grafsteen. 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

Notabelen van Susteren: op de linker foto zit Frans Evertz met de vrouw en kinderen 
van notaris Lienaerts, achter hem staan zijn twee dochters Lisa en Maria. De foto in 
het midden is van pastoor Tijssen en Frans Evertz. Op de foto rechts staat Frans 
Evertz helemaal links,de andere personen zijn onbekend. 
Spanningen in de gemeenteraad 

                                                      
16 A. Jacobs (2001) Louis Tijssen. Biografie van een Limburgse zielzorger, p. 108 
17 A. Jacobs, Louis Tijssen (1865-1929). Biografie van een Limburgse zielzorger, p. 109.  
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Na de Eerste Wereldoorlog begon het burgemeesterschap zwaar te wegen.18 Hij had 
de betrekkingen van burgemeester van Nieuwstadt en secretaris van Susteren 
respectievelijk in 1916 en 1913 neergelegd.  Susteren was, door de aanleg van het 
rangeerterrein en de daarop volgende dorpsuitbreiding in Mariaveld in een 
stroomversnelling gekomen. De gemeente had vanaf 1914 steeds grotere bedragen 
moeten lenen voor voedseldistributie, aanleg van het elektriciteitsnet, de 
dorpsuitbreiding en bouw van een nieuwe school. Er moesten nieuwe inkomsten 
gezocht worden, maar in de gemeenteraad kon men het niet eens worden over het al 
dan niet heffen van een hoofdelijke omslag. De sfeer werd steeds grimmiger en toen 
er bijna een failliet dreigde en enkele raadsleden voorstelden om de kwestie bij  
Gedeputeerde Staten verder uit te vechten, was dit voor 

Frans Evertz zijn eer te na: "Ik ga er niet, dan als ik geroepen word".19  Drie weken 
later, in januari 1923 en enkele maanden voor het verlopen van zijn vierde 
ambtstermijn, diende hij zijn ontslag in. Dat hij dit deed met pijn in het hart, blijkt 
duidelijk uit de tekst van zijn korte ontslagbrief. Ik vermoed dat hij, mogelijk op 
advies van de gouverneur, wegging om de impasse waarin de gemeenteraad 
verkeerde te doorbreken. Na bijna 25 jaar burgemeester van Susteren te zijn geweest, 
werd hem eervol ontslag verleend. 

Ik heb de eer Uwe / Excellentie ter kennis te 
brengen / dat ik heden mijn ontslag- / aanvraag 
aan H.M. de Koningin / heb ingezonden en wel 
met ingang van 1 Maart a.k. / Volgens mijn 
bescheiden meening is / het wenschelijk, dat de 
betrekking niet te / lang vacant blijft, aangezien 
de oudste / wethouder nog impotent is en de 
mogelijkheid / niet is uitgesloten, dat de 
secretaris met / wethouder van Helden soms 
minder gunstige / besluiten in 't Dagelijks 
Bestuur zal kunnen nemen./ De Burgemeester 

 
 

Ontslagbrief van Frans Evertz aan gouverneur van Hövelle tot Westerflier. Origineel 
in het Kabinetsarchief, Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht. 

                                                      
18 In de voorgaande alinea's heb ik een positief beeld van zijn burgemeesterschap geschetst, 
gebaseerd op wat ik over hem gevonden heb. Over de periode voor de Eerste Wereldoorlog ben ik 
geen negatieve kwalificatie tegen gekomen. Hij werd als raadslid steeds met ruime meerderheid 
herkozen, wat op een draagvlak in de gemeente wijst.  
19 Limburgsch Dagblad 04-01-1923 "Susteren. Alweer een stakende gemeenteraad". Ik heb de 
gemeentenotulen van januari 1921-maart 1923 gelezen en in de krantenarchieven heb ik rond de 
dertig artikelen gevonden –hoofdzakelijk ingezonden brieven- die waren gewijd aan de financiële 
perikelen van de gemeente Susteren. Toch is me de oorzaak van de tegenstellingen binnen de 
gemeenteraad (de hoofdelijke omslag was het breekpunt, maar onenigheid was er binnen de raad over 
vrijwel ieder onderwerp), en de rol die Frans daarin speelde, nog steeds niet duidelijk. 
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Zijn aanstaande schoonzoon, Henri Lambermon, solliciteerde naar de 
burgemeestersvacature (ik verstout mij te denken dat Frans Evertz hier op de 
achtergrond een grote rol in speelde, om de familie-eer te redden), maar werd 
vanwege de spanningen in de gemeenteraad en Frans Evertz' aandeel daarin, 
afgewezen.20 Het moet een pijnlijke afsluiting van zijn loopbaan zijn geweest.21  In 
de familie waren deze gebeurtenissen niet bekend.  De twee dochters van Frans 
Evertz hebben nooit over deze zwarte bladzijde gesproken. 
 
Pensionering 
Zijn dochter Maria verliet Susteren toen zij in 1923 trouwde met Henri Lambermon 
uit Susteren, later gemeente-secretaris in Schaesberg. Haar zus Lisa bleef bijna haar 
hele leven in het ouderlijk huis wonen. Op latere leeftijd trouwde zij met Chris 
Savelkoul van Susteren-Heide. "Lieske van de burgemeister" zoals zij in de omgang 
werd genoemd, was in de Susterense gemeenschap een vertrouwde en geliefde 
dorpsgenote.  
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linker foto: Lisa (links) en Maria (rechts) Evertz, samen met de vrouw van notaris 
Lienaerts (midden). De foto is omstreeks 1920 gemaakt. 
Rechter foto: een pasfoto van Lisa Evertz gemaakt omstreeks 1960. Foto's uit 
privécollectie. 
 
De geboorte in 1924 van zijn eerste kleinkind, mijn vader, "Fransje", was misschien 
de enige vrolijke noot in zijn laatste levensjaren. Hij stuurde zijn dochter Lisa erop 
uit om mooie kleertjes te kopen voor zijn kleinzoon, een hobbelpaard en een 
trapauto. Mijn vader heeft een Sinterklaasgedichtje bewaard dat door zijn opa Evertz 
was geschreven: 

                                                      
20 Dit valt te lezen in de aanbevelingsbrief van gouverneur Van Hövell tot Westerflier aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken. 
21 Hij was lid van Provinciale Staten tot 1918. In 1919 en 1923 was hij wel kandidaat, maar werd niet 
herkozen in Provinciale Staten. Hij was voorzitter van de Gezondheidsraad tot aan zijn dood. 
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Een sinterklaasgedichtje geschreven door Frans Evertz. Het voorlaatste couplet: 
"Maar aangezien de goede Sint/in hoofdzaak is de Kindervriend/heeft hij vooral aan 
Fransje gedacht/en hem een heel garderobe gebracht." Wie weet was het de 
garderobe die (kleinzoon) Frans draagt op de foto rechts? Beide uit privécollectie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de linkerfoto zitten kleinzoon Frans (op het hobbelpaard) en grootvader Frans 
Evertz in de tuin in Susteren. Op de rechterfoto poseren Maria en Henri Lambermon 
als trotse ouders met hun zoon Frans in de veranda van de burgemeesterswoning. 
Maar wie is nu toch op het idee gekomen om de kleine Frans alvast op het pluche te 
zetten? Foto uit privécollectie. 
 
Frans Evertz overleed op 27 februari  1929. Zijn dochter Maria heeft hem daarna 
regelrecht de hemel in geprezen.  
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Voelenders, ei leuk taaltje 
Loek Storken 

Weer wole uch ditskieër èns verrasje mit ei sjtökske in ’t Voelenders (Voerendaals). 
’t Is ein natuurverhaol van Ed Cremers, dae al ènnige tied in Zöstere in de Mehre 
woont en ouch al ènnige tied lid is van ós vereniging. 
Ed haet bie Veldeke de cursus Laeze en sjrieve in ’t Plat gevolg, en es aafsjloeting 
van dae cursus sjrif me ei meistersjtök. 
Ómdet ich weit en geheuërd höb det sommige luuj waal get meujte höbbe mit ‘t laeze 
van ós eige Zösters dialek, en den mit Voelenders waarsjienlik nog ei bietje mieë, 
wool ich ederein toch raoje : “Doog dich die meujte èns !”  ’t Laeze geit jedeskieër 
weer baeter. Ouch dit weit ich en höb ich al dèk geheuërd. 
En ómdet de meiste toch ouch waal Duutsj versjtaon, mót det eigelik waal lökke. 
Voelenders is get mieë Duutsj georienteerd es Zösters, “maar dat mag de buik niet 
rimpele !” 
En sjnap geer get neet, vraoge kos niks. 
 
De paedskastanje, inge baom dae va dere hèlt. 
Ed Cremers 

I gene mei sjittere de groeëte 
paedskastanjes mit groeëte witte of roeëj 
kaetse.   't Is 'ne populaire boum dae in 
Wes-Europa vuural is aangeplant. Hae 
grujt lever in werm sjtrieëke, zoeë wie in 
de Balkan, woeë hae vandaan kump. 
Paeskasjtanjele zint giftig vuur de luuj, 
meh neet vuur dere. Wat dees beum  mit 
paed höbbe oet te stao, kint gier in dit 
sjprookje(verhäölke) laeze. 

't Is mesjien waal 2500 jaor geleje dat d'r 
wiet in de binneleng van Turkeije 'ng 
kudde verzwaakte, wil paed róndzjwórf. 
Gènne miensj zou dees kranke paed vuur 
vleesj gao bejage. Op zekere daag zoog e vrommesj ze bie 'ne waterpool drinke en 
loop op ze aaf. Ze waor 'ng vrouw, die neet alling in de zieële van de luuj oet 't dörp 
kós kieke, meh ooch in de zieële van de dere. De luuj waore daoröm bang vuur häör 
en sómmige neumde häör 'ng heks. Zónger e waod te zègke sprook ze mit de kranke 
paed: “Blief hie woeëne, vier gaeve uch aete en gier weët waer gezond. In ruil vraog 
ich de sterke dere ós laste te drage.” 
De kling kudde waod ummer groeëter en de sterke paed brachte luuj en good nao 
wie besjtömminge. 't Vrommesj en häöre maan sjtege in aanzië en woeëte sjatriek. 
Op zieëkere daag sjtórf 't vrommesj en de paed woeëte krank, ze zjwèdde, hooste en 
krege ginne aom.Wie good d'r maan aoch vuur ze zörgde, 't ein nao 't angere paed 
woeëd sjtilaan zjwaker. 
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D'r maan deilde zien zörg mit zien veer volwasse zeuns. Z'n döchterke, e 
naokömmerke, haw zich in 'ne hook van de duuster tent versjtaoke. Ze hoeërt dat 
heur breurs wiet weg hulp mooste zeuke en alle veer krege ze 'ne buul goud mit. 
In 't vuurjaor ging d'r iesjgebaore zoën nao 'ne groeëte tempel hieël wied weg. Tieën 
daag achteré baende hae en offerde hae 'ne zak goud. 
Bie de paed verenderde nieks. 
In d'r heite zoeëmer voeëd d'r twieëde zoën nao de hoeëg berg, woeë op de flanke 
van d'r hoeëgste berg 'ne tovenaer woeënde. Hae sjmaekte d'r tovenaer hun te helpe 
en goof 'm 'ne zak goud. 
Bie de paed verenderde weer nieks. 
Dae herfs kreeg d'r driede zoën 'ne druim wao in 'm woeëd gezag dat hae 'ne draak 
moos versjlao en 't blood van dizze draak zou de paed redde. Van 't goud koch hae 
samen mit ziene jóngste broor de bètste waopes en verslaoge ze d'r draak. 
 Bie de paed verenderde nog ummer nieks. 
Veul paed sjtórve en 't gezin verlaor hun ganse fortuin. De luuj woeëte bang vuur 
dees femilie woeë 'ne vlook op leek te ruste. 
Dae herfs besjloot 't maedje, ofsjoeën 't pas tieën lentes jónk waor, zelf hulp te gao 
zeuke. Mit e sjtök broeëd en 'n zak water verleet ze smörges sjtillekes de tent en leep 
d'r ganse daag durch de heuëvele tót ze saoves op 'ng helling onger 'ne boum in sjlaop 
veel. Vreug in die nach sjoot 't wakker van 'ne ieskouwe sjrieëw en 't zoog nog jus 
wie 'ng heks oet d'r boum vloog. Gans engslig versjopde 't zich in 'n haolle boum en 
wie 't smörges wakker woeët, keek 't rech in de ouge van 'ne groeëte uul. Dae uul 
straolde zoeëveuel gezag oet, dat 't ging zitte en 'm 't verhaol vertèlde uever de 
ieëlend die hun ueverkomme waor. “Ich höb dien mam gekand, leef kink” zag d'r 
uul. “De oplossing van dien probleem likt hie. Lèt good op.” D'r uul sloot zien ouge 
en bleef ónbewaeglik zitte. Op dat momènt veel e blaad oet d'r boum vuur häör veut. 
Gans in gedanke sjpielde 't mit 't blaad.  
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Opins zoog 't dat 't oeteinde van d'r blaadstieël de vorm van 'ne paedshoof haw. Ze 
klom in d'r awwe boum en zoog dat op de plaatsje woeë de blaar waore aafgevalle, 
de paedsveut aafgedruk sjtónge. Dit waor 'nge paedsboum! Midde in d'r boum ging 
't  op 'ne diekke tak zitte en zag: “Boum, loester, du bis 'ne  paedsboum, ich zië 
ueveral paedshove op dien tek. Dich allein kèns mich helpe!”    
't Vertelde 't verhaol van de paed.  

D'r vool get hels op ziene kop, en 
nog get, en nog get, d'r boum 
raegende sjtekelige bolsters! En 
neet alling oet häöre boum, meh oet 
alle buim in d'r busj vole sjtekelige 
noeëte. “Dat mot de oplossing zië” 
dach 't maedje. “Meh wat motte de 
paed mit die stieëkelige nuet?” Vlot 
klom 't nao ónge en dansde tösje de 
buim doeër en reep: “Bedank, 
bedank, meh vertel mich ins wat ich 
hie mit mot doeë?” Doe zoog 't dat 
e paar van die sjtieëkelige bolsters 
aope sjpronge. 

D'r pap mit zieng zeuns waore hieël erg óngerös en zochte 't maedje. Ze hoeëte häör  
in 't dal rope en kotterbie gekaome zoge ze häör danse. “Dizze boum haw de 
oplossing gegaeve. Kiek.” en ze loot de glanzende broene zäöd zieë. “Dees groeëte 
zäöd motte de paed aete um baeter te waere.¨  
En zoeë gebuurde 't. Vanaaf doe gaeve Turkse paedsluuj kastanjele aan sjweitende, 
hoostende paed en paed boete aom. En umdat ze zoeë good vuur paed zint, aete 
sjwangere merries ze aoch, woedurg de vueles sjterk op de welt komme. 
 
D'r latiense naam, Aesculus hippocastanum, is waarsjienlik oet 't Turks afkomstig 
en beteikend “paed die kastanjele aete”. Mè ooch de hoofiezervormige lienteikes die 
aafgevalle blaar in d'r herfs op de tèk achter laote, zouwe biedrage aan d'r naam 
paedskastanje. 
Vreuger woeëte es genaesmiddel in Tukije e paed mit keal- en oamprobleme 
kastanjele gegaeve, zoeë wie ouch a sjwangere merries. Dees kastanjele were ouch 
gegeëte durch herte, sjäöp, geite en vèrkes. 
Euverdaag roste ule geer in dizze boum. Aan d'r zuudkant van 'ng boerderie stong 
vreuger, en noe och nog deks, 'n paedskastanje um de hekse op hun gemaak te sjtèlle. 
Hekse koste euverdaag in de paedskastanje oetruste en hoofde ze zoeë de luuj neet 
lestig te valle. Vreuger dachte ze dat ule verkleide hekse woare.  
'ng Zwoar kastanje op diene kòp of auto is neet fijn. Doarum zint d'r kastanjelbuim 
gekweek die wieënig of gèng kastanjele höbbe. Die vinge v'r vuural in de steie. In 
West Europa were dees buim väöl aangeplant langs stadsweeëg. D'r buim stelt 
wieënig eise aan zien laefomgeëving. Berlien b.v. Sjteit vol mit paedskastanjele. 
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De twieë vrouwe van Zwentibold22  
A. Schreuders-Derks   

Ich höb mich lang bedach of ich uch dit verhaol 
waal zou vertèlle, mer veurieër allerlei wilj 
verhaole de runj gaon doon kènt geer ‘t ’t bèste 
van mich zelf heuëre. 

“t Is ein verhaol van lang …ieëuwe lang geleje… 
wie ich hie nog ein good laeve laefde mit väöl 
zakes die ich uch lever neet vertèl. Van heuëre 
zègke höb ich, det men mich achterröks zelfs 
eine sjuinsmarcheerder neumde!  

Es ich weer èns mit eine flinke kater aan de 
mörgeskoffie zoot, haet mien vrouw Oda mich 
dökker flink de wach aangezag, Zie vónj ’t ein 
sjanj det ich es keuning en ouch nog mit zoaväöl 
heilige óm mich bie, mich zoa dórs te misdrage.  

Mer op eine wónjerlike daag “zoog ich ’t leech”, 
raapde mich bieein en noom mich veur, veur èns 
en ummer eine kómaaf te make aan det nöt gedraag en mien meneer van laeve.  

“Den mer in eine waeg op ’t ganse“ dach ich en ich maakde mich gereid óm op 
baewaeg te gaon nao ’t heilig landj. Op die meneer wól ich vergaeving kriege van 
Slevenhieër veur al mien zunj.  

‘t Veel neet mit óm alles achter te laote: ’t luxe laeveke, miene riekdom en veural ‘t 
aafsjied numme van mien leef vrouw Oda woor zjwaor. 

Óngelökkigerwies veel ich op die reis in henj van de Turke, zie sjleipde mich mit in 
sjlavekleier en lete mich de meis sjmaerige werkskes veur hun opknappe. 

Mer ónger 't sjlavekleid verraojde zich miene hoage kómaaf. Dit zègk ich neet óm te 
sjtute, mer mien sjtaats veurkómme, mien good figuur en mien verhawt mit angere 
veel toch waal op. Det lag mich gein wèndjeier want de dochter van de keuning kreeg 
ein uigske op mich. ‘t Ging zelfs zoa wied det zie verleef wórt op “dae sjtolse sjlaaf”. 
En wie zie mit häöre verjaordaag eine wunsj moogde doon, vroog ze neet allein óm 
dae sjoane Zwentibold vrie te laote mer zie vroog ouch in eine waeg nao mien handj! 

Ich veulde mich natuurlik gepaerskeuteld, mer dach: “Det wurt niks.” 

Mer volges de gebroeke van det landj moogde men häör det neet weigere. De 
keuning woor ’t waal  neet drek dao mit èns, mer hae moos toch biegaeve. Zoa kreeg 
ich mien vriejheid. Mer ich moos waal de dochter van de keuning trouwe, sjoan ich 
al getrouwd woor. Det höb ich wieselik toen verzjwege.  

                                                      
22 vrie nao Jos Russel 1862 

                VOLKSCULTUUR 
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Wie ich, neet lang daonao, mien richtige aafkóms vertèlde aan mien twieëde vrouw, 
woor die natuurlik neet cóntent. En den höb ich ’t veurzichtig oetgedrök. Den 
hoeszaegen haet eine ganse tied sjeif gehange! 

Mer det haet zich gelag en oeteindelik, wie ich vertèlde det ich sjrikkelik heimwieë 
nao Zöstere haw,  leet zie zeen det zie kaer inhaw en is zie mit 
mich op reis gegange nao 't vaderlandj van Zwentibold. Op die reis 
zóng en besjpeelde mien vrouw de harp in alle plaatse, wo weer 
kome, óm op die meneer ein bótteram te verdene en óm de köste 
op te brènge veur de reis. 

Zoa zeen weer nao väöl ambras in mien geleefde sjtreek trök- 
gekómme op miene erfgróndj, wonao ich zoa verlank haw. Ich 
goof mien paerd de sjpaore, sjpoojde mich, en maakde zoa det ich 
ein paar daagreize veurkoom op mien vrouw. 

Thoes gekómme, wórt ich mit väöl leefde en bliedsjap medein 
weer opgenómme in de familie. Oda sjloot mich in häör erm. 

Al gaw haw mien wèttige vrouw d’r taege det ich neet zoa blie 
woor es det ich haw mótte zeen. Zie meinde det mien gezich hei 
mótte sjittere van bliedsjap, mer ich zoot de ganse daag zörgelik 
veur mich oet te grinsje. Opèns woor zie ’t meug en vroog waat 
mich eigelik faelde.  

Dao bleef mich niks anges euver den ’t ganse verhaol te vertèlle. Det ich in de henj 
van de Turke woor gevalle, det ich sjlaaf woor gewaes en det ich oeteindelik haw 
mótte trouwe mit ein Turkse prinses. En det die bènne ein paar daag hie veur de deur 
zou sjtaon. Went ich alles neet zoa gedaon haw, hei ich Zöstere noats mieë 
trökgezeen.  

Oda, ein keuninklike vrouw, noom dit keuninklik op zich. Zie sjólj en sjpoesde neet, 
zie woor neet sjeloers, dao koom geine aafguns bie häör op, mer zie peuënde mich 
en zag: “Treuës dich Zwentibold, kiek neet zoa bedreuf. Allebei dien vrouwe zólle 
es Zösters laeve”.  
De Turkse prinses, mien twieëde vrouw höbbe weer mit alle bómbarie óntvange. 
Mien twieë vrouwe versjtónge zich of went ’t richtige zösters wore. Zie höbbe zich 
truukgetrog in ’t sjtuf hie in Zöstere. Zelf bön ich toen gaon wone op kesjtieël 
Graasbrook. 
Men zaet det ’t ein sjanj is en det ’t eine keuning neet tot ieër is óm tegeliekertied 
twieë vrouwluuj d’r op nao te hawte. Mer dae det zaet haet good kalle! Ich weit neet 
waat geer gedaon zowt höbbe in die situatie! Want heimwieë nao Zöstere geit dich 
in de knäök! 
En hiemit is’t raodsel veur uch opgelos van de twieë vrouwe op ’t waope van Zöstere. 
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Zwentibold, koning van Lotharingen (2)  
Wil Schulpen 

Een kaartje23 van het koninkrijk van koning Zwentibold vonden we op de website 
euroatlas.net. Men beweert de verschillende situaties rond de eeuwwisselingen weer 

te geven. Voor het koninkrijk van Zwentibold, 
Lotharingen genoemd naar Lotharius, betekent dit 
de kaart van rond 900. 

We zien dan dat dit rijk een gebied omvat met de 
streken rondom Maas, rondom de Moezel en ten 
noorden van de Moezel rondom de Rijn. Het wordt 
aan de westzijde deels begrensd door Schelde en 
Noordzee en in het noorden door de Noordzee. 
Een gelijkende kaart mogen we toch verwachten 
wanneer we de plaatsen en streken die Zwentibold 
bezocht heeft en eveneens de plaatsen en streken 
die bij de bezittingen in de schenkingsoorkonden 
genoemd worden, op een kaartje uitzetten.  

Tenslotte maken we nog een vergelijking met de 
gegevens uit de verdeling van Lotharingen in 870 mogelijk. Deze verdeling is ten 
tijde van Zwentibolds heerschappij weer tenietgedaan. De genoemde gebieden, 
gouwen en plaatsen moeten ons andermaal een getrouw beeld geven van de omvang 
en ligging van het koninkrijk in de laatste jaren van de negende eeuw. 

De oorkonden of documenten van Zwentibold zijn genomen uit de Monumenta 
Germaniae Historica, zoals Theodor Schiefer ze in 1960 verwoord heeft24. Wat 
sommige plaatsen betreft, is er wel enige discussie. Zo kan men zich afvragen waar 
de plaats Durfos lag. Men kan in de streekliteratuur wel lezen Doveren of in de 
Nederlandse literatuur Dordrecht. Veeleer lijkt een plaats Fos boven Namen aan de 
Maas in aanmerking te komen. Ook natuurlijk het kasteel van Niumaga25 wat voor 
Nijmegen wordt gehouden. Maar er zijn diverse argumenten om het te koppelen aan  
Neumagen aan de Moezel, temeer daar al in de vierde eeuw een groot kasteel met 
veertien torens werd gebouwd. Ook de naam zelf is nagenoeg ongewijzigd. 
Wanneer we de gevonden gegevens op een kaartje zetten, ontstaat het gevoelen dat 
Zwentibold vooral rond de Moezel verbleef met als noordelijkste uitstap Aken en 
dat hij verbleef tussen Rijn en Maas. Slechts één trip was er de Maas over, als hij de 
abdij Nijvel (Gertrudisabdij)  en Vilvoorde bezoekt. Verder zijn er uitstapjes naar 
Laon (oorlog met West Frankenland), Worms (Rijksvergaderingen) en Essen 
(schoonfamilie). 
  

                                                      
23 http://www.euratlas.net/history/europe/600/de_index.html 
24 Theodor, Schiefer, Die Urkunden Zwentibols, 895-900, uit: Die Urkunden der Deutschen 
Karolinger, 4e Band, Berlijn 1960, pag. 3-71 
25 http://www.roermond.nl/organisatie/BS/Arch/docs/   948: Niumaga is Neumagen 
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Documenten Zwentibold 895-89926 
 

                                                      
26 Theodor Schiefer, Die Urkunden der Deutschen Karolinger 4e band in Monumenta Germaniae 
Historica; Die Urkunden Zwentibolds 895-900, Berlin 1960 

datum Plaats uitgave Plaats in geschenk Begunstigde 
30-5-895 Worms Bihaim  Abdij Stavelot 
5-6-895 St. Goar Abdij Susteren Abdij Prüm 
14-8-895 Trosly-Loire Gouwen Verdun& 

Charmois 
Abdij St. Michel 

25 -10 -895 Trier Trier (abdij Oeren) Aartsbisschop kerk te 
Trier 

28-10-895 Trier in  de Bitgouw Abdij Echternach 
4-1-896 Strassburg Im Elzas, Breis- en 

Sornegw. 
Abdij Münster 

22-1-896 Schweig-hausen Abdij Salonne Abij St. Denis 
3-5-896 Flörching-en Marbach a.d. Mosel Priester Everhelm 
24-6-896 Niumaga Dorestad, Dauantra en 

Tiale 
Bisschop Trajectum 

? Niumaga Elst, namelijk Odburg bisschop 
30-7-896 Aachen Seffent Abdis Gisela 
11-11-896 Amberloup Lierneux Abdij Stavelot 
28-1-897 Paliseul bosgebied Abdij S. Maximin & 

bisdom Trier 
13-6-897 Herolueshem 19 plaatsen Abt Maximin bij 

Trier 
11-7-897  Vilvorde Grand-Reng & Herwen Graaf Folkbert & 

abdij Kievermont 
26-7-897 Nivelles Van Laon tot Fresia Abdij Nivelles 
28-12-897 Toul An der Mosel zu fischen Abdij St. Evre bij 

Toul 
5-2-898 Trier Trier Kerk van Trier 
11-5-898 Aken  Abdij Werden 
13-5-898 Aken Abij Servaas Kerk van Trier 
4-6-898 Essen Keulen, Ahrgouw Stift Essen 
3-10-898 Flörchingen Villa Ligny Bisschop van 

Kamerrijk  
8-10-898 Audun-le-

Roman 
Villa Theux  Kerk van Luik 

16-10-898 Suncar Tondorf in Eifelgouw Abdij Prüm 
13-11-898 Trier Münster-eifel Abdij Münstereifel 
23-1-899 Trier Trier Kerk van Trier 
9-1-900 Diest  Drie horige van graaf 

Angilram 
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Een volgend beeld dringt zich op. 

 

 

 

Belangrijkste verschil met 
bovenstaande kaart is dat de 
gegevens in het noorden een grens 
kennen die ergens door Noord- 
Brabant en Limburg loopt  en een 
groot gedeelte van Nederland 
uitsluit. Aan de zuidoostzijde lijkt 
er een gebied bij te komen begrensd 
door de Rijn, dus inclusief de Elzas. 

 

Susteren ligt zo gezien in het noorden van het rijk en blijkt de noordelijkste plaats 
aan de oostzijde van de Maas te zijn. De invloed van de Karolingers Arnulf van 
Karinthië en Zwentibold van Lotharingen zal in deze streken  niet erg groot zijn 
geweest.  

De lokale adel zal nauwelijks geïnteresseerd zijn geweest in wensen en bevelen van 
hogerhand. Rondom de Moezel, blijkt uit de eigentijdse bronnen, hadden de 
Karolingers al moeite om de adel in toom te houden en het is zelfs zo dat in het begin 
van de tiende eeuw men zelfs in een document liet opnemen dat in Lotharingen de 
adel zelf uitmaakte wie er koning was!! 
In dit licht moeten we ook de vier documenten bezien die ons via het  gouden boek  
van Prüm overgeleverd zijn. In eerste instantie schenkt in 891 koning Arnulf van 
Karinthië aan de kunstenaar Siginand, monnik te Prüm de abdij Susteren. Vier jaar 
later bevestigt koning Zwentibold deze schenking en staat toe dat na het overlijden 
van Siginand de abdij Suestra overgaat in handen van de abdij Prüm. Echter, weer 
twee decennia later blijkt dat de abdij Prüm zijn rechten op Suestra niet heeft kunnen 
doen gelden. Koning Karel de Eenvoudige en de verzamelde edelen besluiten dat 
Suestra onmiddellijk onder Prüm dient te vallen. Weer drie decennia later blijkt Prüm 
nog steeds de vruchten van de schenking niet te kunnen plukken. Wederom besluiten 
keizer Otto I en adel in 948 dat Prüm de rechtmatige eigenaar is. 
Deze documentatie sluit aan bij de zienswijze dat de Karolingers formeel wel de 
touwtjes in deze streken in handen hadden, maar dat de streekadel in werkelijkheid 
de dienst uitmaakte. De schenkingen van Arnulf en zijn buitenechtelijke zoon 
Zwentibold  waren formeel wel rechtsgeldig, doch in de praktijk betekende ze 
nagenoeg niets. Nergens blijkt uit dat de abdij Prüm ooit enige rechten heeft kunnen 
laten gelden op de Maaslandse abdij Suestra. Ook de rijksvergaderingen hadden in 
de eerste helft van de tiende eeuw niet de macht om in de Maaslandse gouwen een 
vuist te maken tegen de adellijke families die de burchten te Wassenberg, Kleef en 
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Valkenburg bewoonden. De abdij Susteren vond zijn beschermheren in het 
Maasland, ook tegen de abdij Prüm, die de abdij probeerde in te palmen. 

In 880 was het westelijke en het oostelijke deel van Lotharingen weer verenigd, nu 
onder Oost-Frankenland (later Duitsland).  In het decennium ervoor had de koning 
van het West-Frankenland (later Frankrijk) geprobeerd geheel het rijk van Lotharius 
II onder zijn machtssfeer te brengen. Dit mislukte en na een verloren oorlog moest 
hij ook nog het westelijk deel bij verdrag in 880 afstaan aan het Oost- Frankenland. 

De verdeling van Lotharingen, waarschijnlijk in Eijsden onder Maastricht gesloten, 
wordt wel het verdrag van Meerssen genoemd. Dit omdat de “Duitse” koning daar  
zijn intrek had genomen. De tegenstander, de “Franse” koning, werd begeleid door 
de aartsbisschop van Reims, Hincmarus. Deze laatste had toegang tot  veel bronnen 
en heeft een deel van de annalen van St. Bertin geschreven tussen 861 en 882. Van 
zijn hand komt ook de overgeleverde verdeling van Lotharingen in 870.  
Bij deze opsomming zien we dat men drie groepen beschreef. Waarschijnlijk waren 
dit eerst de bisdommen, dan plaatsen en abdijen en tenslotte hertogdommen, gouwen 
en districten. De belangrijkste vraag is of we mogen aannemen dat er een logische 
volgorde gebruikt is, of dat men al nadenkend namen aan het papier toevertrouwde. 
Wie zal het zeggen. De eerste serie – bisdommen –  is: Keulen – Trier – Utrecht – 
Straatsburg- Basel. Vier liggen er mooi op een noord-zuid lijn en Utrecht past geheel 
niet27. Ook bij de twee volgende ontstaat een overwegend noord-zuid opsomming op 
basis van de gangbare interpretaties: van de Betuwe tot de gouw van Basel en de 
Elzas. Ook bij de plaatsnamen begint men in onze streken (Suestra en Berg) en “zakt 
af” tot Bourgondië. 
Wat bijzonder opviel was, dat de streeknamenseries beide afgesloten werden met 
Frisia (één van de drie delen voor het westelijk deel en twee van de drie delen voor 
het oostelijk deel). Wanneer we aan een noord-zuid opsomming vasthouden, zou 
Fresia in Bourgondië liggen – en dat gelooft wel niemand. Want Fresia is toch 
Friesland?! Een andere moeilijkheid is het zoeken naar ruimte om één derde van 
Friesland aan het westelijk deel toe te wijzen. 

Het mag duidelijk worden dat de noord-zuid volgorde hier en daar vraagtekens 
oproept. Maar indien een dergelijke systematiek aanvaard wordt, blijkt, dat wat 
plaatsen (en abdijen) betreft, weer eenzelfde beeld als bij het koninkrijk van 
Zwentibold te ontstaan. Aan de oostzijde van de Maas worden Susteren, Wassenberg 
en Neuss (aan de Rijn) als noordelijkste plaatsen opgesomd. Het gebied ten zuiden 
van de Rijn in het latere Nederland lijkt nog wel erbij te horen, maar plaatsen van 
enig belang worden niet genoemd. Plaatsen als Nijmegen, Tiel, Utrecht worden niet 
vermeld. 

                                                      
27 Een andere plaats die al in de tiende eeuw bekend was vanwege een brug was Maastricht 
(Maasbrug), toen ook Trajectum genoemd. Dat zou erop kunnen wijzen dat de gezochte plaats 
Saarbrug ofwel Saarbrücken is. Van deze plaats heb ik niets voor 999 gevonden 
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De kleine oorlogjes van de spelling 
Guus Urlings 
 
Spelling: de schrijfwijze der woorden. Wie die nuchtere omschrijving 
in de Dikke Van Dale leest, zal zich weinig kunnen voorstellen bij een uitspraak als 
‘spelling is oorlog’. Maar toch… Taal is een gevoelig onderwerp, en 
spellingkwesties - variërend van simpel meningsverschil tot hoog oplopend conflict 
- zijn van altijd en overal. Ook  in Limburg 
Hoe belangrijk is spelling eigenlijk? Voor taalkundigen is het een van de elementen, 
naast een grammatica en een woordenboek, die de ‘standaard’ van een standaardtaal 
vormen. Vrij - en ongetwijfeld kort door de bocht - vertaald: een taal die geen 
uniform spellingsysteem heeft, mag zich eigenlijk geen echte taal noemen. Maar dat 
is wetenschap. Hoe zit het met het gevoel? Hoe kijken de gebruikers van een taal 
tegen spelling aan? Zonder al te diep te graven: zie de enorme belangstelling voor 
het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Het blijft televisie, natuurlijk, dus show en 
vermaak, met bekende Nederlanders die op hun bek kunnen gaan en zo. Maar toch… 
Een van de toppers in de programmering van onze vaderlandse treurbuis gaat over 
de correcte spelling van het Nederlands. En er wordt de volgende dag bij de 
koffieautomaat over nagepraat. Zie ook de commotie - ingezonden brieven in de 
kranten, heftige discussies op digitale forums - als de paddestoel in een paddenstoel 
verandert, of de pannekoek in een pannenkoek. Dan buitelt iedereen over elkaar 
heen. Misschien mag dat geen oorlog heten - sommige termen verdragen eigenlijk 
geen devaluatie - maar het verbale geweld dat in de strijd wordt geworpen, liegt er 
vaak niet om. Dat is zeker niet exclusief voor het Nederlands. In het Duitse 
taalgebied ontstond dezelfde commotie toen in 1998 het gebruik van de Ringel-s (ß) 
aan banden werd gelegd. En ook rond het Limburgs, onze eigen streektaal, zijn in de 
loop der jaren heel wat spellingoorlogjes - toch maar die term - uitgevochten. Even 
terug naar 5 juni van dit jaar. Toen werd in Roermond de website Limburgse Spelling 
gelanceerd. Een handig systeem waarmee iedereen kan 
controleren of de manier waarop hij de klanken van zijn eigen dialect in lettertekens 
(of combinaties van lettertekens) ‘vangt’ wel in overeenstemming is met de 
spellingregels die Veldeke in 2003 heeft vastgesteld. Het was bij die gelegenheid dat 
Roeland van Hout, hoogleraar variatielinguïstiek aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen en voorzitter van de Raod veur ’t Limburgs, zijn gehoor verraste met de 
uitspraak: spelling is oorlog. Zo vreemd is dat overigens niet, legde Van Hout uit. 
Onze schrifttekens zijn een erfenis van het Latijn. Tot die erfenis horen vijf klinkers: 
a, e, i, o, u. Dat zijn er te weinig om alle klanken van de Nederlandse taal te ‘vangen’. 
Dus heeft dat Nederlands er een aantal combinaties van die oorspronkelijke tekens 
aan toegevoegd, zoals oe, ou, au, ij, ui, eu. Voor het Limburgs, een uitgesproken 
klanktaal - dialectoloog Jan Notten omschreef de Limburgers ooit als de Chinezen 
van Nederland - ligt het nog ingewikkelder, omdat de Limburgse dialecten veel rijker 
zijn aan klanken en klanknuances dan het Nederlands. 
Dus werden hier nog meer combinaties van twee, soms drie lettertekens gevormd, 
ook nog eens ‘versierd’ met accenttekens, trema’s en wat dies meer zij om zelfs de 
kleinste nuances duidelijk te maken. Hoewel, duidelijk… Dialectkenner Jan Schuren 

DIALEK 
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- pardon, Jan Sjure - uit Linne meldde recent in een column voor deze krant dat hij 
eens alle verschillende ‘klanktekens’ - lettercombinaties, accenten en dergelijke - 
geturfd heeft die in de officiële Limburgse spelling (2003), de Veldeke 
plaatsnamenlijst (2002) en 29 plaatselijke woordenboeken voorkomen. Hij kwam tot 
216 stuks. „Je ziet door de bomen het bos niet meer”, mopperde hij. Let wel: dat is 
dus na ruim een eeuw discussiëren over een uniforme spelling voor de Limburgse 
dialecten. In die zin moet de kreet ‘spelling is oorlog’ ook gezien worden: als een 
verwijzing naar de lange, vaak moeizame weg die leidde tot de Spelling 2003 voor 
de Limburgse dialecten. De spelling die nu, tien jaar later, nog steeds als standaard 
geldt. Maar die toch ook weer niet door iedereen als het enige ware evangelie wordt 
aanvaard. Daarmee wordt een lange traditie voortgezet. Tegen het einde van de 19de 
eeuw werd er al volop in het Limburgs geschreven. Blijkbaar vond men dat 
belangrijk, dichtte men het dialect een bepaalde meerwaarde toe, vaak als symbool 
van de eigen identiteit. Discussie over de spelling moet er ook toen al zijn geweest, 
maar nogal incidenteel, en op schrift is er nauwelijks iets van bewaard gebleven. 
Voor de vereniging Veldeke, die in 1926 werd opgericht ‘tot instandhouding en 
bevordering der Limburgsche dialecten’ , was spelling van meet af aan een voornaam 
punt van aandacht. Vrijwel meteen barstte het gesteggel los. Tot in 1932 het bestuur 
van Veldeke een serieuze poging deed om wat knopen door te hakken. In het 
verenigingsorgaan werd een aantal algemene spelregels gepubliceerd. De Tien 
Geboden voor het Limburgs, zeg maar. De meest opvallende: de klank die wordt 
uitgesproken als de g in het Franse garçon, een klank die het midden houdt tussen g 
en k, kon volgens de opstellers van de spelregels het best geschreven worden als G, 
liever nog GG, dus lèGGe (leggen), liGGe (liggen), zèGGe (zeggen). Met 
hoofdletters, dus. Wat echt niet oogt. Die eerste spelregels ‘werkten’ maar kort. Het 
Veldeke-bestuur voelde al bij voorbaat nattigheid, gezien de mededeling onder de in 
het verenigingsblad afgedrukte spelregels „dat aan polemieken over de 
spellingskwestie geen plaatsruimte in deze bladzijden meer kan worden afgestaan.” 
Die polemieken kwamen er - natuurlijk - toch. Zoals ook de in 1953 gepubliceerde 
nieuwe Aanwijzingen voor de spelling der Limburgse dialecten - waarin de 
Eijsdenaren hun roemruchte kater naar believen als koäter of kowater mochten 
spellen, en de Valkenburgers 
hun brood als broäd of browad - voer voor talloze discussies leverden. Waaronder 
een langdurige woordenstrijd met de Heerlense dialectoloog Cor Driessen (1914-
1989), die in 1956 de zoveelste knuppel in het toch al roerige kippenhok gooide met 
zijn publicatie Zoeë shrieve vieër Heëlesh Dialekt (Zo schrijven wij Heerlens 
dialect). De discussie daarover emmerde door tot 1980… Volgende hoofdstuk: de 
spellingaanwijzingen die Valkenburger Jan Notten in 1983 in opdracht van Veldeke 
opstelde. Ook die ontmoetten kritiek, net als de Spelling 2003 voor de Limburgse 
dialecten die er twintig jaar later uit voortvloeide. Inmiddels was echter in bredere 
kringen van dialectgebruikers het besef doorgedrongen dat het Limburgs behoefte 
had aan een uniforme spelling. Die behoefte werd nog urgenter na de officiële 
erkenning van het Limburgs als streektaal in 1997. En wie nog twijfelde, werd wel 
over de streep getrokken toen kort daarna in opdracht van de provincie een officiële 
lijst moest worden gemaakt van Limburgse plaatsnamen. Dat leverde heel wat 
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geruzie op, bijvoorbeeld in Grevenbicht, dat zich volgens de deskundigen in het 
dialect Beech zou moeten noemen, maar volgens de inwoners Beeg moest blijven 
omdat… Nou ja, omdat het altijd zo geweest was. De inwoners trokken uiteindelijk 
aan het langste eind. Net als die van Spaubeek, die nu toch in Sjpaubik wonen en 
niet in Sjpawbik. Hoe belangrijk is spelling? Streektaalgoeroe Wim Kuipers zette 
ooit boven een pleidooi voor een Algemeen Geschreven Limburgs de titel: Een echte 
taal verdient een echte spelling. En wie ziet hoe druk mensen zich kunnen maken 
over de dialectspelling van hun plaatsnaam, kan niet anders dan concluderen dat 
spelling er wel degelijk toe doet. Hoe die spelling er dan moet uitzien? De Veldeke-
spelling 2003 lijkt inmiddels redelijk onomstreden. Maar toch… Onlangs werd in 
Weert de nieuwe Woeërdeliêst van het Wieêrterlands gepresenteerd. Daarin is de 
spelling - in Weert altijd al ingewikkelder, omdat ze daar nóg meer klankverschillen 
onderscheiden dan in andere dialecten - volgens de samensteller aangepast aan de 
Veldeke-spelling 2003. Met uitzonderingen. Zoals dat accent circonflexe (het 
‘hoedje’) in woeërdeliêst. Dat houden ze er in Weert mooi in. Want uniform spellen 
mag dan een waardig doel zijn, in de militaire wereld ontleent het uniform zijn 
identiteit en betekenis ook aan de onderscheidingstekens die erop zijn aangebracht. 
Als spelling dan tóch oorlog is… 

 
Bron: Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad, 20 juli 2013. 
Met toestemming van Media Groep Limburg 
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De Boerenzwaluw  
Jan Smeets 

Op het ogenblik dat de mens overstapte van een jagersbestaan naar een 
landbouwbestaan, evolueerde de Boerenzwaluw van een grottenbroeder naar een 
broedvogel van het platteland met een voorliefde voor veestallen. Tot de jaren 
zeventig boden de veestallen met aangrenzende kleinschalige kruidenrijke 
graslanden met grazend vee nestplaats en foerageermogelijkheden.  

De Nederlandse broedpopulatie is sinds de jaren zestig-zeventig met 50-75% 
langzaam achteruitgegaan. De afname ontstond voornamelijk door schaalvergroting 
en intensivering van de landbouw. De huidige moderne grote industriële 
melkveebedrijven met hoge open, stalen stallen waar de koeien meer en meer tot 
zelfs constant op stal moeten blijven, zijn ongeschikt voor de primaire voorwaarden 
waar Boerenzwaluwen kunnen broeden en hun jongen grootbrengen.  

Toename paardenhouders pakt positief uit 
Na een langdurige afname namen de aantallen broedparen in Nederland tussen 1993 
en 2011 weer licht toe. Uit het landelijke "Nestplaatskeuzeonderzoek" in 2011, 
waarbij dezelfde gebieden als in 1993 en 2011 zijn geïnventariseerd, blijkt dat de 
nestplaatskeuze een belangrijke rol speelt in de aantalstoename. Het aanbod van 
paardenstallen is t.o.v. 1993 bijna vervijfvoudigd. In 2011 broedde één op de vier 
boerenzwaluwparen in een paardenstal, tegen één op de dertig in 1993. 
Boerenzwaluwen broeden steeds minder in koeienstallen. Veel melkveebedrijven 
zijn overgegaan in handen van burgers. Vaak houden ook zij vee zoals schapen of 
paarden. Ondanks een recent herstel blijft de huidige broedpopulatie nog ver onder 
het niveau van een halve eeuw geleden. 

NATUUR 
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Is de Boerenzwaluw een graag geziene gast bij de veeboeren?  
Bij melkveebedrijven met melkstallen en koelruimten, én vee op stal zijn 
Boerenzwaluwen om hygiënische redenen niet welkom. Gelukkig dragen ook vele 
melkveeboeren de Boerenzwaluw een warm hart toe, want een nest met vijf jongen 
heeft dagelijks ongeveer 6.000 insecten nodig. Per week verslindt een 
Boerenzwaluw haar eigen voedsel inbegrepen 50.000 insecten.  
Ook schapenboeren zien de Boerenzwaluw graag. De groene vleesvlieg, beter 
bekend als schapenvlieg, legt bij warm weer eitjes op de huid van de schapen. De 
eitjes ontwikkelen zich tot maden en deze veroorzaken wonden in de huid. De 
wonden raken geïnfecteerd en, wanneer niet tijdig wordt ingegrepen, kunnen binnen 
enkele dagen de schapen sterven. 

Ook achteruitgang van de Boerenzwaluw in Susteren? 
Jaar na jaar zie ik in mijn directe omgeving minder Boerenzwaluwen. Ook hier is de 
Boerenzwaluw niet ontkomen aan de veranderingen in de landbouwsector. Op 11 
locaties in Susteren hebben Boerenzwaluwen in 2013 gebroed en jongen groot 
gebracht. 
 
Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl 

Literatuur 
Avifauna van Limburg  
Tijdschriften: 
-Sovon-Nieuws 
-Vogelnieuws  
-Mens en vogel 
  

mailto:jan-smeets@ziggo.nl
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Zjwalge 
Annie Schreuders-Derks 

Zjwalge sjtaon symbool veur sjnelheid en mood. De meis bekènde aanzègkers van 
’t veurjaor.  
Zjwalge gaeve haop. Zjwalge sjtaon bekènd óm ’t feit det zie bie hunne ieëste 
partner blieve.  
Wo zjwalge zich nèstele is zaegen.  
Ein zjwalg veult aan of ein hoes zal blieve besjtaon. Went det neet zoa is make zie 
dao hun nes neet. Wo hun nès is zal zelaeve de bliksem neet insjlaon. 
Aan kènjer wórt gezag det zjwalgeeier vergiftig zeen. Zoadet ze dao vanaaf zouwe 
blieve. 
Taege sjtupe hóng men zjwalgenèste in de weeg. 
De drager van ein zjwalge brösjke of ein zjwalgetatoeage zal noait de waeg kwiet 
rake. Ömdet zjwalge ouch altied nao hun nes trök  kómme. Det is veural ómdet zie 
hunne partner neet kónne misse. Al ieëuwe lang wurt ’t verhaol vertèld det went 
eine zieëman verdrunk, dao altied twieë zjwalge zólle kómme die zien zieël oet ’t 
water haole en heives brènge nao ziene geleefde. 
Went doeve of zjwalge róndj 't hoes vlege mite in broelof zal ’t paar ein bezunjer 
gelökkig laeve kriege. 

Bie volle maon in augustus koom men dökker hieël erg in de verleiding 
zjwalgenèster oet te haole. Want in de mage van de jónge kónne den 
zjwalgesjteinkes zitte.  
Die zeen sjrikkelik kosbaar want die höbbe groate genaeskrach. Zie kónne taege 
vallende ziekte gebroek waere en soms zelfs blèndheid genaeze.  
Zjwalgesjteinkes genaeze blèndjheid, van zjwalgemès kan men blèndj waere.  
Det is gebeurd mit de erme Tobias. Dae woor get nuujsjieërig, keek ómhoag en 
kreeg ein sjpetje van ein zjwalgepuupke in zien oug.  
Op eine sjlaag ging hem 't leech oet en moos hae wagkelentaere mit zien erm óm 
zich haer veulend ziene waeg wiejer zeuke in 't landj van de blènje. 

Stinkende gouwe (Chelidonium majus L.) wurt in ’t Limburgs waal èns 
zjwalgekroed geneump.ömdet men meinde det zjwalge ’t gebroeke óm hun jonge 
forser en flinker te make. 
Chelidon is ‘t Griekse woord veur zwaluw. De plant begint te bleuje bie aankoms 

van de zjwalge en versjlakkert went 
die wegtrèkke. 
In ein macaber Grieks verhaol wurt 
Philomena Philomela geneump. Det 
beteikent: “Nachtegaal”. Philomela 
woor de dochter van Pandion, keuning 
van Athene. Tereus  häör zwaoger 
koos neet mit zien henj van häör 
aafblieve en verkrachde häör. Sjuuj 
det zie alles ging wiejer vertèllee 
sjneej hae häör ouch nog de tóng oet.  

VOLKSCULTUUR 
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Mer door ’t waeve van ein kleid koos zie häör zöster Procne toch duudelik make 
waat gebeurd woor. Oet wraak sjlachde zie Itys, de zoon van Treus. Mer dae koom 
d’r achter en perbeerde de twieë vrouwluuj de kop in te houwe. Det vónje de Gode 
ein bietsjke te wied gaon en die verangerde Procne, in ein bliksemsjnelle 
zigzaggende zjwalg en Philomela in eine nachtegaal mit ein wónjersjoane sjtöm. ’t 
Geuf ouch versies van dit verhaol wo ’t angesóm is. Den eine zaet ouch det Tereus 
in eine Hop (vogel) verangerde, de angere zaet det det eine havik woor. 
De fieësdaag van de Heilige Philomena is 11 augustus. 

Zjwalge en roadbörskes höbbe Slevenhieërke aan ’t kruuts gehólpe door de däör 
oet de däörekroan weg te pikke. 
De zjwalg wurt ouch waal èns de Mariavogel geneump. Zie kómme in de Mei en 
vertrèkke weer in september. “Slevrouw reup de zjwalge en sjik ze ouch weer 
weg.” 
(zie kómme op Maria Boodschap 25 maart en vertrèkke op Maria geboorte 8 
september) 
"Aan onze lieve vrouw geboort, gaan de zwaluwen voort." 

Is ´t zunke dao mit de lieëge leve Vrouw (Maria geboorte)  
Vertrèkke de zjwalge langs de wèndjvogeltouw  
(Bie sjoan waer ging men de wèndjvogel oplaote  óm ein sjtökske mit de zjwalge 
mitt e vlege op hun groate reis.) 

"Zwaluwen in 't dak 
Guldens in je zak" 
Went de zjwalge hoag vlege blif’t 
good waer 

Op onze Lieve Vrouw geboort 
gaan de zwaluwen voort 

In Zöstere goof ’t versjeie doeveclubs: 
“De Valk” in Detere, “De Luchtbode” 
op de Hei en in Zöstere en Mariaveldj “De Trouwe Bode” en “De Zwaluw”. 

"Zwaluwen in 't dak 
Guldens in je zak" 

Bie volle maon in augustus koom men dökker hieël erg in de verleiding 
zjwalgenèster oet te haole. Want in de mage van de jónge kónne den zjwalgesjteinkes 
zitte. Die zeen sjrikkelik kosbaar want die höbbe groate genaeskrach. Zie kónne 
taege vallende ziekte gebroek waere en soms zelfs blèndheid genaeze. 
Zjwalgesjteinkes genaeze blèndjheid, van zjwalgemès kan men blèndj waere. Det is 
gebeurd mit de erme Tobias. Dae woor get nuujsjieërig, keek ómhoag en kreeg ein 
sjpetje van ein zjwalgepuupke in zien oug. 
Op eine sjlaag ging hem 't leech oet en moos hae wagkelentaere mit zien erm óm 
zich haer veulend ziene waeg wiejer zeuke in 't landj van de blènje. 
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Gelaeze  
G.H.A. Venner, het eerste ridderzegel van Walram, heer van Monschau en 
Valkenburg (1266/1268-1302), in De Maasgouw 2013 nummer 2, pag. 55-65. 
Bij opgravingen op de voormalige voorburcht van kasteel Valkenburg werd een 
fragment van een zegelstempel gevonden. Dit bleek van Walram van Valkenburg. 
Deze Walram is in de tweede helft van de dertiende eeuw tevens heer van Susteren 
geweest. Het wapenschild van Walram beschrijft Venner als volgt: EEN KLIMMENDE 
LEEUW NAAR (HERALDISCH) RECHTS OMGEVEN DOOR BLOKJES. 

Henk Stoepker, Klooster Susteren met bijna 1300 jaar oudste van Nederland,  
in: EchtNieuws van 19 juni 2013 
Hier zal in Susteren nauwelijks iemand van hebben opgekeken. Al honderdvijfen-
twintig jaar geleden heeft jonkheer Lambert von Fisenne, architect en 
kunsthistoricus, middels opgravingen in de viering van de kerk met de vondst van 
Frankische of Merovingische sarcofagen kunnen vaststellen dat de Susterense 
stichting toch wel zeker twaalf (nu dus dertien) eeuwen oud was. En omdat in 
Nederland verder uit die tijden helemaal niets bekend is, is het vanzelf de oudste van 
Nederland, of het zou in Zuid-Limburg ergens moeten zijn. 
Het zijn de woorden van Henk Stoepker, archeoloog en verantwoordelijk voor de 
opgravingen in het terrein ten noorden van de Amelbergakerk. Het hele artikel straalt 
de formulering uit die we als typisch voor Stoepker hebben ervaren; het artikel komt 
over als een verzameling citaten. 
Het is wel jammer dat het artikel niet dieper op de zaken ingaat, maar dat het vooral 
min of meer kreten zijn: 
- Op basis waarvan mag verondersteld worden dat het klooster van Susteren 

volgens een Engelse bouwstijl gebouwd is ?; 
- Waar liep dan die doorgaande route vanuit Aken naar Utrecht ? 28; 
- Hoe en waar werd er te Susteren ijzer gewonnen ?29; 
- Uit welke periode dateren de door hem bedoelde pannen en vensters ? 
Binnen het artikel trok de meeste aandacht dat er toch nog zaken zijn die niet 
duidelijk zijn, zoals het grafveld dat hij aangetroffen had. Stoepker heeft jaren 
geleden de gegevens hiervan beschikbaar gesteld en er blijkt het volgende uit: in 
70% van de graven werden de stoffelijke resten van een vrouw aangetroffen.30 
Volgens Stoepker vanaf ca. 800 in gebruik. Het grafveld kan – ook niet gedeeltelijk 
– bij een mannenklooster gehoord hebben. Het kan ook nauwelijks een algemeen 
gebruikt kerkhof zijn. Immers in het eerste geval verwacht men tot honderd procent 
mannen en in het tweede geval ongeveer vijftig procent. Blijft één optie over: 
vrouwenklooster, mogelijk soort dubbelklooster (wat het ,zover als we terug kunnen 
gaan, ook steeds geweest is). 

                                                      
28 Ben benieuwd welke weg hij gaat onderbouwen: Via Maastricht en de weg via Meerssen, 
Susteren, Roermond óf toch Heerlen-Tudderen – Ijsstraat – ? Aldeneik 
29 Rode Beek = Moerasbeek. We wachten de oudheidkundige onderbouwing van de ijzerwinning te 
Susteren af 
30 W Schulpen, Het vroegmiddeleeuws grafveld bij Amelbergakerk, Heemklank 2011, 1, pag. 20-24 

GELAEZE     
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Menigeen zal het probleem van Stoepker niet begrijpen. Maar bedenk dat hij 
“steeds” verklaarde – ook toen hij vragen van Evert Zits beantwoordde bij een 
bezoek van ambtenaren en raadsleden – dat er bij de opgravingen niets  van de 
Noormannen gevonden was, geen brand- of andere verwoestingssporen uit die late 
negende eeuw en tevens geen spoor van een prachtige  herbouw rond 900. Als 
archeoloog kan hij nu moeilijk het niet-gevondene  gebruiken om het gevondene  te 
verklaren!   

Wim Corstjens, Kanttekeningen bij de DGMD (=Maaseiker woordenboek) in: 
de Maaseikenaar, jaargang 44, nummer 3, pag. 130-136. 
De schrijver heeft een interview met de schrijver van het lijvige Maaseiker 
woordenboek. De samensteller geeft een schatting van de woordenrijkdom van het 
Maaseiker dialect. De actieve woordenschat van de Maaseikenaar zou rond de twee 
duizend liggen, ook stamwoorden of wortels genoemd. Hier zijn weer andere 
woorden van afgeleid of mee samengesteld. De “gewone” man kan zich met een 
woordenschat van duizend stamwoorden goed redden.  Passieve woorden (woorden 
die begrippen aanduiden die uit onze leefwereld verdwenen zijn of die we nog 
nauwelijks hanteren), worden eveneens op tweeduizend geschat. Uiteindelijk komt 
hij aan een woordenschat van tienduizend woorden exclusief tweeëneenhalf- 
duizend spreekwoorden en gezegdes. 
Ter vergelijking  met het aantal woorden welke in Zösterse Kal (Susterens 
woordenboek) staan: 5.721 (bijna zesduizend) en daar staan lang niet alle 
stamwoorden in; ze leken immers teveel op het Nederlands. 
 
Michel Groothedde, Macht en prestige, het platscomplex te Zutphen, in 
Archeobrief , jaargang 17, nummer 2, juni 2013. 

Zoals hierboven vermeld in het artikel over Zwentibold werd Zutphen in de bronnen 
870-900 niet vermeld. En in voormeld tijdschrift vinden we: Zutohen was een van 
de belangrijkste machtscentra van de graven van Hamaland in de Karolingische tijd. 
Het wordt natuurlijk verwoest door de Noormannen en door graaf Everard, tevens 
hertog van Neder-Lotharingen herbouwd. Hij legde een walringburcht aan tussen 
886 en 898. Het hertogdom omvatte een gebied ongeveer zo groot als Nederland én 
Vlaanderen. Ook Susteren lag hierin. Hij bestuurde een groter gebeid dan voor 
Zwentibold hierboven getekend is. In de boven gebruikte bronnen 970-900 komt 
Everard, hertog van het grootste gedeelte van het koninkrijk van Zwentibold en ook 
zijn graafschap Hamaland niet voor.  

Echter Landj maart 2013, een artikel van Benoit Locht en Harry van Buggenum 
over de herinrichting van de Middelsgraaf. Verder wordt er melding gemaakt van 
een nieuwe tentoonstelling “Baas in eigen B(est)aan” in het Museum van de Vrouw.  
Deze is nog tot oudjaar te bezoeken. 
 
Observatie, verenigingsblad van de landschapsvereniging De Kringloop uit Linne. 
Jan Hermans beschrijft in een kort artikel de Slanke sleutelbloem,  een 
voorjaarsbloeier. 
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In de Boomkikker  doet Theo Beyer  een verslag van de observatiepost van de 
Natuur-historisch Vereniging Pepijnsland. We lezen er dat vandalen er wederom 
vernielingen hebben aangebracht. Theo lijkt er langzaam moedeloos van te worden. 

Theater- & zanggroep SAS. Over een maandje of twee gaat een nieuw theater-
project in première. Een project waarin vijftien vrouwen van buitenlandse afkomst 
die zich in de loop van de jaren in de gemeente Sittard-Geleen gevestigd hebben, 
hun verhalen vertellen. 
Vrouwen die met hun mannen die hier kwamen werken meegekomen zijn, vrouwen 
die hier de liefde van hun leven vonden en vrouwen die uit hun vaderland zijn moeten 
vluchten. Zij vertellen hun mooie, humoristische, ontroerende en blije verhalen op 
een groot filmscherm, want  SAS heeft al hun verhalen op film vastgelegd. Om al 
die verhalen heen zingt SAS liederen die te maken hebben met de thema’s waarover 
de vrouwen spreken. 
Dit theaterproject staat met beide benen in de dag van vandaag en in onze regio en 
laat met trots de kracht van de verschillen zien. 
Ik zou het fijn vinden om jou/jullie op een van onze voorstellingen te mogen 
verwelkomen. En misschien kun je deze mail doorsturen naar anderen in jouw 
kennissenkring waarvan je vermoedt dat ze ook best wel geïnteresseerd zijn in dit 
theaterproject. 

Speeldata:  Oktober:  25 (première / uitverkocht) – 26 – 30; November: 1 – 6 – 9 – 
10 – 15 – 16 – 17 – (29 – besloten) 

Locatie:  Galerie Marie (voormalig kerkje) – Sterre der Zeeplein 12 – 6124 AR 
Schipperskerk. (route: sluis Born over en beneden aan de helling eerste 
straat rechts). 

Aanvang: 20.30 uur. Entree: 10 € 

Vanwege het beperkt aantal plaatsen en om teleurstelling te voorkomen is reserveren 
vooraf meer dan gewenst! Liever gezegd: noodzakelijk. Dat kan alleen via de 
website van SAS: www.theaterenzanggroepsas.nl 
Na uw reservering ontvangt u automatisch een mailtje retour. Kijk even of de door 
u ingevoerde gegevens kloppen en bewaar die retourmail, want dat is tevens uw 
entreebewijs. 
  

http://www.theaterenzanggroepsas.nl/
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Maordkruuts 
Heemkundevereniging Nieuwstadt, september 1980 

In het jaar 1740 noteerde de toenmalige parochieherder Ditjens van Nieuwstadt in 
het overlijdensregister: 9na juny in sylvis vulgo Neervelt ... obtruncata sunt Maria 
Schreuders et Anna Catharina Geloofs uxor Nicolai Tewissen Sittardienses et per 
me 
10 praedicti mensis hic terrae mandata sunt eiusdemque Anna Catharina filia, 
eodemque lethaliter vulneratur erat ad Sittardiam 11 junius transportata. 

Vertaald betekent dit dat op 9 juni in de bossen gewoonlijk genoemd Neervelt zijn 
neergeslagen Maria Schreuders en Anna Catharina Geloofs, echtgenote van 
Nicolaas Tewissen, afkomstig uit Sittard; dat deze door de pastoor op de tiende van 
voornoemde maand in Nieuwstadt zijn begraven en dat tevens haar dochter Anna 
Catharina dodelijk gewond werd en naar Sittard werd getransporteerd op de elfde 
van die maand. 

In het archief van de Nieuwstadtse schepenbank, tegenwoordig bewaard in het 
rijksarchief te Maastricht, zijn onder inventarisnummer 47 enkele stukken te 
vinden, opgesteld door Schepenbanksecretaris Brands, die iets meer over deze 
gebeurtenis vertellen. 

Vooreerst een stuk van 9 juni 1740 waarin vermeld, dat op dringend verzoek van 
drossaard van der Heyden op het raadhuis van Nieuwstadt zijn verschenen om 
verklaringen omtrent het bovenaangehaalde gebeuren af te leggen Arnold Monnens 
met zijn vrouw Cornelia Rutten en Aldegonde Monnens. 
Zij verklaarden dat zij bij het halen van bonenstaken hadden horen kermen en op dat 
kermen waren toe gegaan tezamen met enige passerende soldaten die zij hadden 
verwittigd. Zij vonden midden in het Neervelt drie vrouwspersonen, waarvan de ene 
dood was en geheel bebloed, een oude vrouw nog in leven, maar ter plaatse gestorven 
in de armen van een der soldaten en de derde persoon een dochtertje was zwaar 
gewond en bebloed en riep om haar lieve moeder. 

Uit een tweede stuk van 10 juni 1740 blijkt dat op die datum schout, schepenen en 
secretaris van de schepenbank zich hebben vervoegd ten huize van de stadhouder 
(oudste schepen) Gosen Fijen om aldaar zeker Agnes Pollarts, afkomstig uit 
Susteren en gehuwd met Dirck Wijnen te confronteren met het gewonde dochtertje 
Ida Tewissen, om te zien en te verklaren of deze Agnes Pollarts de persoon was die 
deze drie vrouwen in het bos gevoerd had en met een bijl haar dochtertje haar 
wonden had toegebracht. 
Ida Tewissen beaamde dit, volgens de aanwezige gerechtspersonen, bij het volle 
verstand en verklaarde dat Agnes Pollarts zowel haarzelf als haar tante Maria 
Schreuders, met een bijl in het hoofd geslagen had en dat een onder de struiken 
verscholen manskerel, die eveneens een bijl had, haar moeder had neergeslagen en 
eveneens Maria Schreuders nog bijlslagen had toegebracht. 
Zij zei verder Agnes Pollart te herkennen aan haar kleren, die dezelfde waren als die 
ze droeg ten tijde van het misdrijf, als ook aan haar gezicht en haar spraak. 

VOLKSCULTUUR   
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De gerechtspersonen zagen dat Agnes Pollarts bleek werd en geheel verbaasd voor 
Ida Tewissen op haar knieën viel. 

Op de achterkant van een der stukken werd door secretaris Brands nog aangetekend 
dat hij de originele verklaring van dokter Schuitsz uit Sittard op 10 juni ter hand 
had gesteld aan drossaard Montz van Susteren, die hem beloofde deze terug te 
zullen geven; de verklaring is echter niet te vinden, noch in de archieven van 
Nieuwstadt, noch in die van Susteren. Ook verder gegevens zijn tot nu toe niet 
gevonden.   

De omgeving van de plaats van het misdrijf midden in het Neervelt is vooral bij de 
oudere Nieuwstadters en ook bij de Susterenaren nog bekend als de 'Maordkoel'. 
Vroeger werd deze benaming wel gebruikt om eigendommen, die daar gelegen 
waren, aan te duiden. 
In een advertentie betreffende de verkoop van bomen in het Nieuws- en 
Advertentieblad Limburg d.d. 8 januari 1898 lezen we bijvoorbeeld dat mede 
verkocht werd "1 zware eik in de moordkuil".   

Ter nagedachtenis aan bovenomschreven moord, die toentertijd de gemoederen in 
deze omgeving in beroering moet hebben gebracht, heeft de Heemkundevereniging 
Nieuwstadt besloten om in de nabijheid van de 'Maordkoel' een herdenkingskruis 
op te richten, waarop de namen van de slachtoffers zijn vermeld. 
Een geschikt houten kruis is inmiddels georganiseerd en van een keurig opschrift 
voorzien; van de heer Kreutzer uit Susteren, eigenaar van een der percelen in de 
omgeving van de 'Maordkoel' werd toestemming ontvangen om het kruis op zijn 
eigendom te plaatsen en wat zal de heemkundevereniging dan nog letten.   

De plaatsing zal dan ook geschieden op zaterdag 20 september 1980 om 15.00 uur. 
Gelet op het dramatische van het gebeuren zal dit plaatsen geschieden op sobere  
wijze, zonder grote toespraken. 
Moge het kruis op zich een teken in het bos zijn! 
 
Maordkruuts 
Annie Schreuders Derks 

Wies: Brief van een moeder.  
Koos Speenhof  1903 

‘t Maordkruuts 

’t Is al lang, al ieëuwe lang geleje 
Hie woonde luuj, cóntent en gans tevreje 
Mer doe opèns, ’t is wurkelik óngeheuërd  
Dao woor de rös op eine sjlaag versjteuërd 
Twiëe vrouwluuj sjtaats van lief en ouch van leje 
Die van zelaeve niks waat nöt is deje 
Och, mien leef luuj ‘t ís sjanj det ich ’t zèk 
De dochter sjoan wie eine witte wèk 
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“Och moder heuër de nachtegaal flöt boete  
De zomernach dae zit achter de roete 
Och laot mich toch ein sjtökske wanjele gaon 
De nach is zomig in de volle maon” 
Anna Katrien det kèns doe allein neet make 
Want in de nach gebeure vraemde zake 
Op hook en kantj, wae wèt waat dao zoa zit 
Mer mit dien zösterke gaon ich efkes mit 
 
De maon sjeen blinkend op häör blónje haore  
Zie woor ein bleudje van sjus achtiëen jaore 
Zie leep ein sjtökske veur de moder oet 
En plökde blie get bleumkes en get kroed 
Zie lepe same nao ’t Neerveldjs lendje 
“t Zösterke braaf aan häör moders hendje 
Mer in de sjtruuk…, ’t geit mich aan ’t lief 
Dao heel de maordeniëer zich sjtil en sjtief     
 
Dae haet de vrouw neet èns tegooi bekeke 
Hae haw ein mets en goof häör zeve sjteke 
Jao zeve sjteke, zie veel veur ziene voot 
Ze loog te baje in häör eige blood 
Hae haet An Katrien ouch in ’t hout gerete  
En mit ein biel de sjedel häör gesjplete 
Went ich ’t zèk, kump in mien oug ein traon 
Want ouch mit häör woor ’t al gaw gedaon 
 
Zie kuumde nog ich hei gaer get gebleve 
Mer in dit geval is det waal euverdreve 
Ich gaon noe sjeie van de waereld aaf  
En ich gaon röste in ein duuster graaf 
En veurdet toen de lafaard is gaon loupe 
Koos hae t’ kleint ouch nog get sjlaeg verkoupe 
Den angere mörge wie men hem dao vónj 
Haw ’t kiendje op de kop ein groate wónj. 
 
Veur laeveslang haet men hem opgesjlaote 
Geine cómpassie haet men hem gelaote 
Zoa zeet geer wie det sjlechte luuj kènt gaon 
Veur zoane ónnöt lieët gein miensj ein traon 
Dus maedjes leef laot uch van mich hie raoje 
Sjnachs in ’t hout gaon det is noe verbaoje 
Want wiet geer zeet de doad lik op de loer  
En veur ste ’t wèts sjluit den dien lètste oer 
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Awwer foto’s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle leerlingen van de meisjesschool van oud-Susteren in 1934, bij gelegenheid van het 
zilveren kloosterjubileum van het schoolhoofd zuster Louise. De meisjes hadden zelf 
allemaal een mooie strik gemaakt van zilverpapier. E.Z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze foto uit 1954-1955 is gemaakt aan de rechterzijde van het klooster, waar zich de 
bewaarschool bevond. Van links naar rechts: kapelaan Heggen, koster Hendrix, 
pastoor Riga, ? , burgemeester Gijzels en gemeentesecretaris Dullens. Achter de 
draadafscheiding voornamelijk dames en kinderen. Door pastoor Riga zegent de 
nieuwe speeltuin van de kleuters in. E.Z. 
  

AWWER FOTO’S   
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Susterense schonen bij het 
molenrad van de molen van 
Vencken. De Rode Beek liep toen 
nog midden door het centrum 
Susteren. Het molengebouw liep 
op het eind van de oorlog, toen 
Susteren frontgebied was, 
ernstige schade op en werd in 
1945 gesloopt. Het molenhuis 
bleef gespaard, thans de 
“Sjtadsmeule” aan de 
Molenlaan. 
Foto boven: de Susterense 
onderwijzeressen: Bertha 
Masthoff, Jo Filott en Mia 
Ruiten. 
Foto rechts: geheel rechts: Truuj 
Opgenoord, twee andere dames 
onbekend. E.Z. 
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Programma komende twaalf maanden  
(gewijzigde data!! Vaste dag dinsdag, behalve als anders aangegeven) 

Don. 07 nov. 19:30 oere: Sjterre  sjtraole  in de Harmoniezaal, 
Feurthstraat 56. 

Ma. 25 nov. Thema-avond: Drie Keuninge door Annie Schreuders-
Derks;  Tevens presentatie van boekje Susteren 2014 in  de 
serie Susteren weerspiegeld, nummer 3. Aanvang 19:30 uur, 
locatie: Vastrada. 

Zat. 21 dec. Verschijnt Heemklank 4, 2013. 

Din. 21 jan.2014 Thema-avond  over Majoor Evans “Spelen in Vrijheid”. 
Aanvang 19:30 uur; locatie: Vastrada. 

Vrij. 21 maart Verschijnt Heemklank 1, 2014. 

Din. 22 april Jaarvergadering; na pauze filmpjes van eigen bodem. 
Aanvang 19:30 uur, locatie Vastrada. 

Din. 13 mei  Busreis. Vertrekplaats Amelbergabasiliek. 

Din. 10 juni  Busreis. Vertrekplaats Amelbergabasiliek. 

Vrij. 21 juni Verschijnt Heemklank 2, 2014. 

Din. 24 juni  Thema-avond: aanvang 19:30 uur, locatie: Vastrada.. 

Zat. 16 aug.  Kroedwèsj in Amelbergabasiliek. Aanvang 18:45 uur. 

Zon. 21 sept. Verschijnt Heemklank 3, 2014. 

Din. 7 oktober  Thema-avond: Aanvang 19:30 uur; locatie: Vastrada. 
 
Alle programmaonderdelen onder voorbehoud  
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Weurdje van de redaksie  
De kalender is ónverbiddelik. Weer is bienao ein jaor veurbie. Ein jaor worin de 
vereniging bezig is gewaes met nuuj waeg in te sjlaon, mer ouch waeg is blieve 
bewanjele die in de gooj richting wieze. 

Väöl haet de redaksie uch op ein prezenteerblaedje kènne aanbeeje. Zeker ómdet 
weer kènne raekene op een aantal vaste sjrievers. Mer ouch, ómdet weer kènne 
sjteune op luuj van boete de Natuurvrunj, die ós kwartaalblaad zeen es ein serieus 
verenigingsperiodiek. 

Greuëtsj zeen weer op het Bokefonds. De redaksie haet noe eine basis óm beuk te 
kènne oetgaeve zónger de penningmeister nog mieë gries haor te bezörge.  
Greuëtsj zeen weer op het book van ós redaksielid Wil Schulpen euver de Heilige 
Willibrordus en de Heiligdomsvaart. Wil gefeliciteerd! 
Greuëtsj zeen weer op de toekènning van de Jo Hansenpries aan ós redaksielid Annie 
Schreuders-Derks. Annie gefeliciteerd! 
Greuëtsj zeen weer op ós redaksielid Loek Storken. Hae ging toch mer de buun op 
mit Sj(t)erre sj(t)raole…2, ómdet in het programma in de lètste waek deilnummers 
wore oetgevalle. Loek gefeliciteerd! 

Veur noe: 

Väöl laesplezeer, fijn fieësdaag, eine gooje roetsj en tót volgend jaor!  

De redaksie 

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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Vrijdag 17 Januari 2014: thema-avond in teken bevrijding Susteren 
Film ‘Spelen in vrijheid’ – Majoor Evans, bevrijder en vriend van Susteren  
Cor Voorter 

De verwoesting van Susteren door het oorlogsgeweld van WO II is al eerder in beeld 
en woord vastgelegd. In onder meer de documentaire ‘Susteren in de greep van de 
oorlog’ en de boeken  ‘Susteren schrijft geschiedenis’, ‘Wij waren erbij’ en meerdere 
dagboeken, doen inwoners van Susteren en Dieteren verslag van de oorlogsperiode. 
In 2008 kregen Evert Zits en Angelique Heijnen een persoonlijk verslag van majoor 
John Evans, waarin hij de aanval en de daaropvolgende bevrijding van Dieteren en 
Susteren in zijn eigen woorden heeft vastgelegd.  

Al langer leefde het idee om, met dat verhaal als invalshoek, het verhaal van de 
majoor en zijn verbondenheid met Susteren vorm te geven. Het duurde tot 1964 
alvorens het contact tussen Susteren en de majoor opnieuw tot stand werd gebracht. 
Dit contact wordt tot op heden nog steeds gekoesterd. Aan de hand van beschikbaar 
beeldmateriaal, persoonlijke en algemene verhalen, is een documentaire ontstaan die 
recht probeert te doen aan band tussen de bevrijder enerzijds en een dierbare vriend 
anderzijds. Die vriendschap is door de jaren heen alleen maar respectvol verder 
gegroeid.  

Ton Vranken en ik hebben samen de laatste maanden wekelijks gewerkt aan de  
totstandkoming van dit filmdocument. Geholpen door een aantal mensen die  ieder 
vanuit een andere hoek hun binding met majoor Evans vertellen en ondersteund door 
fotomateriaal uit vroegere jaren.  
Ton heeft vanuit technisch oogpunt, met veel tijd en nog meer geduld een film weten 
te maken die mijns inziens recht doet aan de majoor als bevrijder, maar evenzo aan 
de vriend van Susteren die John Evans uiteindelijk is geworden. 
Bij het maken van de ondersteunende teksten heb ik mij vooral laten leiden door de 
vertellers in de film. Korte introducties die de kern raken, beelden die voor zich 
spreken en muziek die wezenlijk bijdraagt aan het totaal.  

De thema-avond wordt gehouden op vrijdag 17 januari 2014. Het is die dag 69 jaar 
geleden dat Susteren in de vroege ochtend de bevrijding mocht beleven.  
Aanvang 19.30 uur in de Grote Zaal van Orbis ‘Vastrada’, Kloosterstraat 47, 
Susteren.  
 
Boek Heiligdomsvaart gepresenteerd   
Cor Voorter 
Susteren - Maandag 27 november jl. presenteerde de Vereniging van 
Natuurvrienden Susteren het derde deel in de reeks “Susteren weerspiegeld…”. 
Liefst twee onderwerpen staan in het boek van Wil Schulpen centraal, te weten de 
Heilige Willibrordus en de Heiligdomsvaart. Deze keuzes zijn niet zo vreemd als 
men weet dat het in 2014 al weer 1300 jaar geleden is dat Willibrordus te maken 
kreeg met Susteren en tevens dat komend jaar weer de zevenjaarlijkse 
Heiligdomsvaart zal gaan plaatsvinden in Susteren.  
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Tijdens een sfeervolle en druk bezochte avond kwam de inleiding van het boek 
voor rekening van Evert Zits, die niet alleen nauw verbonden is met de historie en 
geschiedenis van het oude Suëstra, maar tevens spelleider en regisseur is geweest 
bij eerdere edities van het openluchtspel “Weerlicht der eeuwen” van de hand van 
de priesterdichter Jacques Schreurs.  
Op Zitsiaanse wijze nam hij de aanwezigen mee terug in de tijd en bracht en 
passant een aantal stukjes geschiedenis bij over Susteren. Jaartallen kwamen tot 
leven aan de hand van voorbeelden en verbanden tussen heel vroeger, wat later en 
nu werden duidelijk.  
Zits roemde niet alleen de verdiensten van auteur Schulpen op het gebied van de 
lokale historie, maar ook zijn niet aflatende zoektocht naar bewijzen en juistheid 
van jaartallen en documenten. Wil Schulpen durft het namelijk aan om met 
onderbouwde argumenten stelling te nemen tegen aannamen die niet voor de volle 
honderd procent zijn te controleren op hun juistheid. Het respect dat wijlen Pater 
Roozen verdient voor zijn bijdrage om de geschiedenis van Susteren en de oude 
kerkgeschiedenis, moet zeker ook gelden voor Wil Schulpen volgens Evert Zits.  
De auteur zelf ging in op zijn werkwijze, zijn manier van werken en  waarom  juist 
bij stellingen die als vanzelfsprekend lijken te gelden  vraagtekens gezet moeten 
worden.  
 

 
Het eerste exemplaar reikte Schulpen  na zijn betoog uit aan Ad van Mierlo, 
voorzitter van de Stichting Heiligdomsvaart Susteren. In een kort dankwoord 
verwees deze naar de kennis en kunde van Schulpen. Het boekwerk is verkrijgbaar 
voor een bedrag van € 8,50 op het adres Feurthstraat 25 in Susteren.  
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De symboliek van de kerssjtal 
Annie Schreuders-Derks 

’t Sjtelke: In de vreugchristelike kuns zuut men ’t kiendje Jezus dökker aafgebeeld 
ligkend in ein kribke waat liek op ein saort gemetselde altaartaofel ónger ein aafdaak. 
In de Byzantijnse kuns, vanaaf de 6e ieëuw, wurt det vervange door ein grot. Det 
vundj men weer trök in de Wes-Europese kuns. ‘t Woor bedoeld es verwiezing nao 
’t offer woveur Christus op aerd gekómme is.  
Maria rös op ein bèd, Joazef zit ummer aan eine kantj bezieje. Soms is zelfs ein 
wiesvrouw d’r bie. De os en de aezel zeen altied dao. 
Franciscus van Assisi is eigelik de oetvènjer van ’t sjtelke in hoes. 
In ’t hout van Greccio wórt in de kersnach ummer ein mès opgedrage. Dao haet 
Franciscus, in óngevieër 1223, eine sjtal geboewd mit ein kribke mit huij. Hae 
gebroekde laevende dere en figure. Men vónj det zoa sjoan det det gebroek oet Italië 
ouch nao angere lenj wórt gebrach. Det is de oarsjpróng van de kerssjtal wie weer 
dem in ós hoes noe nog kènne.  
In Limburg is de kerssjtal in edere kirk te vènje. De kirk in Remunj haw in 1370 al 
eine kerssjtal, Utrech in 1489. Wieërt haet zelfs èns de grótste kerssjtal van Europa 
gehad (400 veerkantje maeter). Mit figure oet de biebel, dere, plantje, rotse en 
geboewe. Dit gigantische kersgebeure is ónbetaalbaar gewore en oeteindelijk 
aafgesjaf. Ouch de laevende kerssjtal van Nuujsjtad is bekènd. 
Eder figuur in de kerssjtal kènt men de revue laote passere.  

’t Kiendje: “t Kiendje ligk bekans ummer in ein wit gewaad of get deukskes.mit 
gesjpreide ermkes. In väöl hoeshawtes wórt ’t kiendje nao de nachmès in ’t kribke 
gelag. 
't Refrein van ein hieël sjoan kersleedje van Piet Zits oet Zöstere zaet: 
"Kiendje, kiendje keuningske 
Joazep maak ein weuningske  
Sjómmel, sjómmel sjäöpke 
Wege, wege sjläöpke." 

´t Kribke:  Nurges kènt men ein klein kendj baeter zien pien en ziene ónras mit laote 
vergaete es mit wege. Neet allein in de erm van de moder of op de rögk, mer ouch 
in ein sjógkelweegske. Zónger twiefel is waat det aangeit de heilige nach van 
Bethlehem veur kunstenieërs oet de ganse weld ein hoogs dankbaar óngerwerp. 
Maria lag häör kiendje in ein kribke, es vervanging van ein weegske. In de beeldende 
kuns kump men dökker sjógkelende kribkes taenge, Jezuke wórt dus ouch al 
gesjógkeld.  
Eine gezangteks oet de 14e ieëuw vertèlt : 
Maria:  "Jozeph, lieber neve min, 
  hilf mir wiegen daz kindelin." 
Jozeph: "Gerne liebe muome min, 
           ich hilfe dir wiegen din kindelin." 
Al vanaaf de middelieëuwe besjtuit ein bekènd religieus gebroek in de kersnach:  
't "kiendje wege". 

VOLKSCULTUUR 
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Dit is ein saort mysteriesjpel veur de nachmès. Men vertèlt hie van det veural 
kloasterzusters op dees meneer veur eine kieër in 't gelaeg kome hun modergeveul 
te uute door 't kerskiendje te wege. Det det kiendje meistes van hout of was woor, 
noom men den mer veur good. Van in ein kloaster in Marienwolde wurt gezag det 
bekans jeder nón häör eige weegske mit ein kerskiendjespóp haw (vanaaf 1415). In 
1534 wórt 't kloaster en alle weegskes geplunjerd. 
Van de religieuze van Chester is ein leedje bewaard gebleve, det bie 't kiendje wege 
gezónge wórt: 
Qui creavit celum, lully, lully, lu 
Nascitur in stabulo, byby, byby, by 
Rex qui regit seculum, lully, lully, lu. 
Joseph emit paniculum, byby, byby, by 
Mater involvit puerum, lully, lully, lu 
Et ponit in praesepio, byby, byby, by, etc. 

Oet ós eige landj besjtuit ein berich in "Roomsche Mysteriën" (1604) det zaet: 
" Sy weten hoe men op Kersdach een wieghsken met een Beeldeken daer inne, nae 
een cleyn kindeken ligghende in de luyers gefatsoneer, opt hoogh Autaer plachten te 
setten: ende dat d'ouders hare kinderen met een wieghsken ende schelle in de kercke 
leyden: ende als de Priester onder de Misse het kindeken opt Autaer staende begoste 
te wieghen ende te singhen Eia, Eia, Eia etc. zoo vinghen de kinderen voort mede 
aen elck zijne kindeken te wieghen ende Eia te singhen, maekende daer benevens 
een groot gheluyt ende ghelanck met hare schellen, dat de gheheele kercke daer van 
vervult was”. 
't Woor dus ein gebroek de weeg op 't altaar neer te zètte, wiel jeder kèndj zelf nog 
ein weegske mitbrach. Zoa laeze weer in 't "Refereyn van het evangelie van den 
Spinrocken": 
"Die Kerstmis staande hoort en 't Kindeken gaat wiegen, een haastige dood en sal 
hem niet krincken."   
Nog ummer besjtuit plaatselik 't gebroek óm in de kersnach ein kribke of weegske 
op 't altaar te zètte. Engelkes of kènjer sjógkele den 't kiendje. 
Ein verhaol zaet zelfs det 't woord "Weinachten" woor aafgeleid van "wiegen", dus 
in oarsjpróng "Wiegenacht" moos zeen. 
In väöl Limburgse kirke, ouch in Zöstere kènt men ‘t gebroek “Kiendje wege” op 
ieëste of twieëde kersdaag. In Amby besjtuit ein saort kènjerkerssjpel in de kirk. Dit 
is neet aafgeleid van ‘t idee oet de ME mer ein familie oet Noord-Holland die dit 
gebroek koos, haet det in Amby ingeveurd. Ouch de parochie Oud Caberg en de 
Mariaparochie kènne eine variant hie op. Zie neumde dit zelfs ein saort 
verjaordaagsfieëske.       
Op de sjilderie "Santa Famiglia" (Benvenuto Tisi Garofalo 1481-1559) zeen weer de 
H.Anna, de oma van Jezus die de weeg van 't kiendje gereid maak, wiel Maria mit 
Jezus op de sjoat zit te wachte. Sint Joazef haet zoa te zeen 't werk aaf en kik zich 
det kóntent aan. Op de veurgróndj sjtuit 't naefke, de kleine Johannes mit sjtek en 
sjäöpke.  
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Maria: Taege ’t midde van de 14e ieëuw  wórt veur de ieëste kieër in Italië Maria 
knielend aafgebeeld, wiel ’t kiendje op get sjtreuë ligk of op eine sjlup van häöre 
mantjel. Zie dreug eine hemelsblawwe mantjel. Symbool van reinheid, ónsjöldj en 
zónger zunj. Häör witte kleid sjtuit veur maagdelike ónsjöldj.  
De gebaorte van Jezus is door de heilige Brigitta gans precies besjreve. Zie woor op 
pelgrimstoch nao Jeruzalem en wórt dao in ein visioen door Maria zelf róndjgeleid 
door de gebaortegrot. 
Door de jaore haer geuf ’t versjeije versies van häör verhaol. Joazef zörgde veur de 
dere, haolde brandjhout en ein kaes veur Maria. Daonao ging hae weer nao boete. 
Brigitta vertèlt precies wie Maria in extase verveel.  Zie trog häöre mantjel en de 
sjoon oet, lag get deuk gereid en richde häöre blik op ’t oaste. Zónger det zie weeë 
veulde (zonder schending en smart), haet zie dao häöre zoon gekrege. Zie merkde 
ieës det ’t kiendje dao woor wie zie ‘m op de gróndj zoog ligke. Zie haet hem neet 
in eine waeg opgepak, mer hem ieës op de kneen verieërd mit gebed. Wie ‘t kiendje 
riejerend van de kaw zien hendjes oetsjtook, wikkelde zie hem in deuk. Pas wie 
Maria ’t kèndj gans verzörg haw, koom Joazaf weer in en bäökde van bliedsjap. 
Daonao höbbe zie same hunne zoon opgepak en aanbaejde hem. 

Sint Joazef : Sint Joazef dreug eine broene mantjel mit sjtaaf: Op väöl plaetjes, 
sjilderieje en prènte wurt de Heilige Joazef aafgebeeld mit ein lelie. In ‘t christendom 
zuut men de lelie es symbool van de “reine en maagdelijke liefde” (getrouwd laeve 
zónger seks wurt nog ummer ein “Jozefhuwelijk” geneump). 
Euver Joazef in de kerssjtal is in de kuns nogal get te doon gewaes. Aafbeeldinge wo 
hae op te zeen is, laote twieë versjillende types zeen. In de Middelieëuwe woor hae 
ummer awd en kaal mit eine lange witte baard. Men woor in dae tied sjuuj det ‘t es 
ketterie gezeen zou waere went men ging dènke det Joazef de natuurlike vader van 
Jezus woor. Hae sjtuit dökker ein bietsjke bezieje. Soms zit hae zelfs te sjlaope. 
Oet de kènjerbiebel: “Sint Joazef deed alles om Maria te helpen. Hij gaf haar het 
beste eten. En ‘s nachts dekte hij haar met zijn eigen mantel toe.”  
Op väöl gebaorteveursjtèllinge is te zeen det Joazef good zörg veur moder en kèndj. 
Hae wurt dao geplaats es eine awd miensjke det bie de gebaorte en de aanbidding in 
de sjtal get hoeselik werk duit. Mit ein sjtalluch of ein kaes in de handj. Hae sjtaok 
ein vuurke en maak ein pepke veur ‘t kiendje, hae brungk zuvere deuk, dreuëg die 
baove ein vuurke en zörg veur ‘t badwater. Soms kump hae ein bietsjke ónbehólpe 
euver.  
Dao is nog ein awd Vlaoms volksleedje det zaet:  
Sinte Joseph die moeste om waeterken gaen 
En de Leye was toegevrozen... 
Sint Jozef die sloeg er een lommetjen in 
Al met zijne toebaksdoze…(!) 
t Geuf sjilders die Joazef mit eine bloate voot laote zeen.  Zie laote hem zien zökke 
of zelfs zien kamasje oet doon óm ‘t kiendje toe te dèkke. De zökke van Joazef wórte 
in de Dom van Aoke bewaard es belangriek rilikwie en sjiene lang ein raeje te zeen 
gewaes det väöl luuj nao Aoke op baevaart ginge. 
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Jan Steen lieët Joazef oet dank ziene hood aafnumme veur ein vrouw die ein sjóttel 
mit eier brungk veur moder en kèndj. 
Went weer Middelieëuwse gesjrifte mótte geluive, woor Joazef op ‘t moment det 
Jezus gebaore wórt sjus effe weg óm ein kaes te haole. In ‘t apocriefe (neet es ech 
erkènd) evangelie van Jacobus wurt vertèld det hae óm de wiesvrouw oet woor. Wie 
hae mit Zelomi de wiesvrouw trök koom, woor ‘t kiendje al dao.  

De os en de aezel: Wie keizer Augustus alle luuj in zien ónmaetelik riek wól 
registrere, moos jederein daoveur nao de sjtad wo hae gebaore woor óm zich aan te 
gaeve. Joazef vertrog same mit Maria vanoet Nazareth nao Bethlehem. Maria hoofde 
neet te loupe, zie woor in ómsjtenj en koos de reis zittend op de aezel make. Joazef 
leep veur de aezel op of d´r naeve. Ouch ziene os haw Joazef mitgenómme óm dem 
óngerwaeges te kónne verkoupe. Jederein dae zich leet registrere, moos daoveur ein 
saort belasting betale es teike van óngerwerping aan ´t Romeinse gezag. Joazef haw 
dae os dus waal degelik neuëdig óm es erme kloat die financiële  verplichtinge nao 
te kómme. Van ´t geldj det hae zou kriege, koos hae den ouch nog get euverhawte 
veur te laeve. Wie weer weite, kooste zie nurges plaats kriege, ginge de sjtad oet en 
vónje ein plaetske veur zich en veur de dere. Dao wurt den oeteindelik Jezuke 
gebaore. De ènsigste die det höbbe mitgemaak, wore de os en de aezel want Joazef 
woor wie gezag sjus efkes nao boete. Maria en Joazef wore zoa erm det de ènsigste 
wermte van de aom van de os en de aezel koom. In legenden wurt vertèld det zie ’t 
kiendje werm höbbe gehawte. Es dank daoveur haet men èngele oet de hemel gesjik 
óm ze te vore. Jacobus de Voragine vertèlt zelfs det  zie zoaväöl ieërbied veur Jezus 
hawwe det zie neet durfde te aete van ’t huij wo Jezuke op gelaege haw, ofsjoan ’t 
in hunne voorbak loog. Hun plaats zoa kort bie ’t kribke höbbe ze noats mieë 
aafgegaeve.  
De evangeliste zjwiege went ´t euver de os en de aezel geit. Toch zeen zie neet weg 
te dènke went weer eine kersgroep bekieke. De profeet Jesaja is van groat belang 
gewaes went ´t euver de os en de aezel geit. Hae sjpruk euver de bléndjheid van ´t 
volk van Israël. “Een os kent zijn meester, een ezel de krib van zijn heer , maar Israël 
kent zoiets niet, mijn volk begrijpt het niet eens”. (Jesaja1:3)  
De os woor volgens de wèt van Mozes ein rein deer. De os sjtuit veur de Judde die 
in ´t pasgebaore kiendje hunne meister zeen.  
De ónreine aezel symboliseert de heidene die zich van Jezus aafkieëre. Mer de aezel 
sjtuit ouch veur wiesheid. Eine aezel sjteuët zich noajt  veur de twieëde kieër aan 
eine sjtein. Hae óngergeit zónger mankatie de wil van ziene meister. 
Os en aezel sjtaon dus veur de luuj van de ganse weld. Zie höbbe ein ieëreplaats 
bedach gekrege.  
Ein óndèkking vónj ich det de os en de aezel in ’t hebreeuws: “Sjoor we moor” is. 
Meervoud: Sjoriem we chamoriem’ (schorrie morrie).Jezus is gebaore tösje 
schorriemorrie en zou ouch sjterve tösje schorriemorrie aan ’t kruuts. Tösje twieë 
maordenieërs.  
In Rusland kénne ze geine aezel, dao höbbe ze ein wit paerdje! 
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De herders: Weer vénje ´t gans normaal det minstens drie herders in de sjtal op 
bezeuk zeen. Zie symbolisere de geluivige minsj. Zie versjille sjus wie de Drie 
Keuninge in laeftied, eine awwere, eine van middelbare laeftied en eine jónge.  
Verwónjerlik is det de herders in dae kawwe wèntjernach neet in de euverdèkde sjtal 
krope mer boete in ´t aope veldj bleve. Lucas zaet (2:8) det zie in de aope lóch hun 
kudde bewaakde. Dao is ein verklaoring veur. Herders wore gewènd óm twieë maol 
in ´t jaor in de kortste en in de langste nach bie de sjäöp te blieve wake. Wie zie in ´t 
aope veldj bie de dere loge, koom opèns eine èngel dae ein wónjerlik leech 
oetsjtraolde. Nao ´t groate nuujts te höbbe geheuërd “snelden zij heen en vonden 
Maria en Jozef met het kindje dat in de kribbe lag”. Nurges wurt vertèld det zie get 
veur ’t kiendje mitbrachte. Mer zie kome neet mit laeg henj. Väöl hawwe ze neet, 
heugstens ein lemke, ein koppel doeve en get fruit. Piet Zits zunk zelfs van zeve 
vlaaie en sjaopekieës 
Zie make boetedet ouch nog sjoane meziek, zie höbbe gooi fluitsjpelers in de club. 
Men geuf dao mit aan det ouch geweuëne en sumpele luuj bie Jezuke op bezeuk 
kónne kómme. 

De herderkes 
 ‘t Kiendje is gebaore,  
Weer hawwe lang gewach.  
Weer renne nao 't sjtelke,  
Ein sjtar haet  ós gebrach. – 
Weer gaeve waat weer höbbe  
Noe kiek, wie 't kiendje lach! 
Maria ligk te röste,  
Sint Joazef hilt de wach.  

refrein: Kiendje, kiendje, keuningske  
 Joazef maak ein weuningske,  
 Sjómmel, sjómmel, sjäöpke,  
 Wege, wege, sjläöpke …   
 
Weer brènge mèlk en bótter,  
Eine groate krèntewèk.  
Weer brènge deuk en winjele,  
Ómdet 't euveral trèk.  
Veur 't vuurke brènge weer sjanse,  
En aolie veur de lamp,  
En emes brungk ein penke  
Mit pap die lekker damp. 

Weer brènge zeve vlaaje,  
Ein sjaol mit sjaopekieës 
En balkebrie en eier,  
‘t Wurt ein wónjerfieës.  
Sint Joazef dank ós vrunjtelik:  
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“Det höb geer good gedaon!” 
Den awdste antjwoordt sjtilkes:  
“Geer höb nog wied te gaon …”  

Piet Zits  

De herdershóndj: Loyaal en troew aan ziene meister. De besjermer van de kudde. 

De sjäöpkes: ’t Sjaop is ein symbool van offerbereidheid en liefdadigheid, ’t sjtuit 
veur rös en wermte. De kleinste sjäöpkes en de lemkes sjtaon veur de ónsjöldj die de 
duvel euverwunt en alle kwaod..’t Is ein van de awdste hoesdere van de minsj. Dao 
mót ummer veur gezörg waere door eine sjieëper. Daodoor ouch ’t symbool van 
argeloosheid en hulpeloosheid taegeneuver jederein waat ‘m kwaod wilt.  
“Mensen hebben net als schapen de neiging een leider te volgen, een heel enkele 
keer in de juiste richting.”(Alexander Chase)  
De sjäöpkes in de sjtal sjtaon veur alle christene. “Het heir van de meester, de goede 
herder.”  
Zelfs ’t zjwarte sjaop moog de sjtal bènne en is welkom.“ De wol van een zwart 
schaap is net zo warm.” (Ernest Lehman) 

De Drie Keuninge: Riek gekleid en natuurlik mit eine kroan op de kop. Keuninge 
sjlaope zelfs mit de kroan op! Lucas vertèlt eigelik es ènsigste oetgebreid 't 
kersverhaol. 
Matheus lieët de door Lucas vermeldje herders gans ónbeneump mer vertèlt waal es 
ènsigste van ein anger, gans hoag bezeuk aan 't kribke: de Drie Keuninge (Matheus 
2 vers 1-12 ) 
De door Matheus opgeveurde  "wijzen uit het oosten" zeen meistes aafgebeeld es 
sjieke keuninge, zelfs de name zeen bekènd, al krege ze die pas väöl later: Caspar, 
Melchior en Balthasar. Van heuëre zègke sjient 't det dees versie pas veur raekening 
kump van monnik Beda (mit get väöl fantasie) oet de 8ste ieëw. 
Dae monnik vónj 't ouch passend det eine zjwarte en eine broene keuning dao bie 
heuërde, óm te laote zeen det alle rasse belangriek genóg wore óm bie de versjiening 
van Christus te zeen. Bliekbaar woor toen jederein nog geliek.   
In psalme sjtuit: "Moge alle koningen zich voor hem nederbuigen, alle volkeren hem 
dienen." Zoa kump ‘t det zie ouch es symbool sjtaon veur de drie toen bekènde 
waerelddeile: Azië, Afrika en Europa, (broen, zjwart en blank). 
Men zaet ouch waal èns det die wieze astrologe wore die geregeld op eine berg 
klómme óm te zeen of de sjter al versjene woor es teike det de Messias gebaore woor. 
Wie ’t verhaol ouch vertèld wurt, ummer sjtuit te laeze det went die sjter, die alle 
angere verbleik, op einmaol dao is, den gaon ze zónger mankatie d’r achteraan! Zie 
reize twelf daag zónger rös. 
Soms zuut men de keuninge op bloate veut aafgebeeld, dit is ein verwiezing nao de 
teks:  
“Doe de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond.” 
Mit wieväöl ze wore, is door Matheus noats geneump, hae haet 't ouch allein euver 
"wijzen". 
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't Getal drie is ein Christussymbool en is ouch hoogs waarsjienlik aafgeleid van de 
zakes die ze mitbrachte óm aan 't kiendje te gaeve: goud, wierouk en mirre.  
Goud pas bie de keuning.  
Wieroukhars wurt gewied aan ein godheid en priesterschap.  
Mirre symbool van minsjelikheid en leid, mirre deent óm te balseme. Hiedoor kent 
men ein sjterfelik waeze ónvergankelik, dus ónsjterfelik make. Mirre woor in de 
awdheid al ein väöl gevraog óngerdeil van de melecienkas. De Egyptenaren 
balsemde hun doaje daomit.  Israël zalfde zien keuninge en veur de Romeine woor 
´t ein good middel taenge dermwurm en mónd-j en ouginfecties. 

De kamieël sjtuit in de symboliek veur matigheid en neuchterheid, mer ouch veur 
eigezinnigheid en arrogantie. Det pas natuurlik good bie die keuninge. Mer veural 
“gehoorzaamheid”. Ein deer det zónger mancatie op de kneen geit veur ziene meister 
en zoa ziene las en zelfs de meister zelf dreug. (Jesaja 66, 20) 'Doen komen zullen 
zij al uw broeders uit de heidenvolken....op muildieren en kamelen'. 

Èngele: Dao wurt väöl euver èngelkes vertèld en gezónge. Oetgebreid hób ich dao 
al èns euver vertèld in de Heemklank. Róndj de kerssjtal kómme weer ze in allerlei 
vorme taege. Op de ieëste plaats es brèngers van “de blijde boodschap”. Sommige 
èngele zeen erg muzikaal, die kriege van Slevenhieër prachtige instrumènte. 
Bazuine!! Symbool van de sjtöm van God! 
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Die waat good kónne zènge, kriege eine talisman.  
Weer kènne eine talisman in ‘t biegeluif, det is ein veurwerp waat gelök mót 
brènge. Mer in de awdheid is det ein sjökske perkament wo eine teks oet de heilige 
sjrif op gesjreve sjtuit. De Judde maakde det vreuger vas aan de erm of veur de 
kop. De meis bekénde teks veur ós is waal ´t “Gloria in Excelcis”. Det is dae engel 
dae ónbewaegelik aan ’t sjtelke wurt vasgenaegeld. 
‘t Geuf zelfs ein bezunjer saort (of ras?) èngele die allein mer ein dik róndj köpke 
mit vleugelkes höbbe. Die haet men in de Middelieëuwe aafgebeeld es versering op 
de flabella, liturgische weijers. Die cherubijnköpkes zeen nog trük te vènje róndj ’t 
sjtelke. Zie zouwe “onlichamelijkheid”, versjtandj en sjnelheid oetdrökke. Vandao 
allein eine kop mit vleugele.  

De sjter: Gelökbrèngend, ieëwig hemels leech. Symbool van de zieël. De sjter van 
Bethlehem is achpuntig. Det zou de sjter zeen die de waeg haet geweze aan de drie 
keuninge.  
De zevepuntige sjter is de juddesjter.  De viefpuntige sjter  die mit eine punt nao 
baove wis, is de sjter van de gebaorte van Jezus. In volksverhaole wurt vertèld det 
sjterre de zieëlkes zeen van alle luuj die in de hemel zeen opgenómme. Door die 
lempkes kónne die noe nog nao ónger kieke. Vallende sjterre zègke ummer de 
gebaorte van ein kiendje aan. Det zieëlke vilt vanoet de hemel óm hie op aerd tot 
laeve te kómme. Dwaalsjterre zeen planete die hun eige waeg gaon. 

Kaese en de sjtalluch: Symbool van Christus, ieëuwig leech, nuuj 
leech. De kaes sjtuit veur ’t leech op aerd, det zou euversjtraold 
waere door ’t goddelike leech. ’t Heldere leech van de kaes zou 
sjtaon veur de sjter van Bethlehem. 
Al in vreuger tieje, de tied van de midwèntjerfieëste waerde kaese 
gevaor en ónheil aaf. Door ’t aansjtaeke van kaese in de duusterste 
tied, haopde men ’t leech van de zón te kónne aanzètte óm trök te 
kómme. Nog ummer waere kaese aangesjtaoke went men meint 
kwaoj geiste te mótte waere. Bie de duip, bie ein broelof, 
begrafenis, in kirke en kapelkes. 

Kersklokke: Klokke zeen meziekinstumènte die de luuj en baovenaerdse waezes 
bieein mótte brènge. Zie waere gebroek óm de luuj nao de mès te rope. In de kersnach 
kónne de klokke loewe zónger det eine aan ’t klokkezeil trèk. Zie jage den neet allein 
kwaoj geiste weg, mer trèkke ouch nog de gooje aan.  
In: “Das lied von der Glocke” besjrif Schiller (1799) ’t volksgeluif róndj de klok. 

Mos: Mos sjtuit symbool veur “naastenliefde” dus sjoan ónger ´t kribke.  

Lievevrouwebedstro (asperula odorata) zou in Bethlehem in het kribke gebroek zeen 
óm ein zach bèdje te make. ´t Wurt door ziene fiene gäör gebroek in räöksachets. 

Klimop: (Limburgs : wèntjergreun), leefde, vrundjsjap, troew. Heilige plant van 
Bachus. Mit eine krans van wèntjergreun kan men neet zaat waere. Beschermp taege 
eine kater. 
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Susteren in 18991 
Mirjam Lambermon, Helvoirt 
 
Gemeenteverslagen als historische bron 
Mijn overgrootvader, Frans Evertz, was burgemeester van Susteren van 1899 tot 
1923. Wat was Susteren voor een dorp in die tijd? Om daar een indruk van te krijgen 
heb ik de gemeenteverslagen die over Susteren zijn gemaakt in de periode dat hij 
burgemeester was, gelezen.  
Gemeenteverslagen werden na afloop van het jaar gemaakt. Het was een groot schrift 
van ongeveer 35 bladzijden, met daarin voorgedrukte vragen over bijvoorbeeld de 
bevolking, landbouw, nijverheid, openbare orde, onderwijs, gezondheid en 
armenzorg. De gemeenteverslagen over Susteren bevinden zich in het 
gemeentearchief van Echt-Susteren. 
De gemeenteverslagen geven een mooi tijdsbeeld van het dorp, maar de 
betrouwbaarheid van de informatie laat te wensen over. De verslagen werden niet 
altijd nauwgezet ingevuld. Sommige vragen werden niet of heel kort beantwoord. 
Soms werden de cijfers van het jaar ervoor overgeschreven, ook wel eens enkele 
jaren achter elkaar!  
De verslagen werden gemaakt voor ambtenaren die bij Provinciale Staten werkten. 
Ik denk dat het tóen al voor niet-ambtenaren moeilijk was om uit de verslagen een 
coherent beeld van het dorp te krijgen, laat staan voor lezers van nu. Het is bovendien 
best denkbaar dat in de antwoorden de werkelijkheid soms een beetje werd 
opgepoetst of juist wat negatiever werd afgeschilderd, al naar gelang dit de gemeente 
het beste uitkwam. 
Hoewel dus fragmentarisch en soms onbetrouwbaar, geven de verslagen toch een 
heleboel informatie die tot de verbeelding spreekt. Ik beperk me hier vooral tot het 
verslag over 1899, om een indruk te geven wat voor dorp Susteren toen was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitsnede van de eerste bladzijde van het gemeenteverslag van 1899 

                                                      
1 Dit is het tweede en laatste artikel dat ik voor de Heemklank heb geschreven naar aanleiding van 
mijn nazoekingen naar mijn overgrootvader Frans Evertz. Ik dank de heer Evert Zits voor zijn 
aanmoediging en hulp om de teksten publicabel te maken. Als er lezers zijn die meer informatie 
hebben over Franz Evertz en zijn familie, of over de familie Kelleners, Tholen of Lambermon, kom ik 
graag met hen in contact. Mijn e-mail adres: mrjmlambermon@gmail.com 

                HISTORIE 

mailto:mrjmlambermon@gmail.com
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Drie "levenloos aangegevenen" 
Susteren bestaat in deze tijd uit twee dorpskernen, die tegen elkaar aan liggen: Oud-
Susteren en Feurth. Eromheen liggen een paar gehuchten: Dieteren, Heide, 
Baakhoven en Gebroek.  In 1899 telt de gemeente 2192 inwoners. Er is een klein 
'mannenoverschot' (1157 mannen versus 1035 vrouwen). Er zijn in dit jaar 61 
kinderen geboren, waarvan drie levenloos. Zes jongens krijgen een oproep voor hun 
dienstplicht. Vijfenveertig mensen overlijden (de levenloos geboren kinderen niet 
meegerekend). Kindersterfte wordt niet apart vermeld. Tien stellen treden in het 
huwelijk. Zesenvijftig mensen vestigen zich van buiten de gemeente in Susteren, 
achtenvijftig zijn naar elders verhuisd. Wat niet in het verslag genoemd wordt, is de 
seizoenstrek: veel mannen uit Susteren, dagloners, trekken in de zomer naar 
Duitsland vlakbij over de grens, waar veel baksteenovens zijn. Getrouwde mannen 
verhuizen dan met hun hele gezin naar Duitsland, waar iedereen meehelpt met het 
"brikkebakken" in de veldovens.2  

Zeven fabrieken met samen negen man personeel 
In heemkundige bladen wordt geschreven dat Susteren een arm dorp was in die tijd, 
met veel keuterboeren en dagloners. Toch blijken er volgens het gemeenteverslag 
380 mannen kiesgerechtigd te zijn. Dat is één derde van de mannelijke bevolking. 
Als je ervan uit gaat dat ruim één derde kinderen zijn, dan zou je moeten concluderen 
dat de helft van de mannen een redelijke bestaanszekerheid heeft.3  
Het gemeenteverslag geeft helaas geen informatie over beroepssamenstelling of 
inkomensverdeling.  
Wel werd vanaf 1902 gevraagd om een overzicht te geven van de ambachtslieden. 
Dat levert de volgende lijst op: 1 beeldhouwer, 14 timmermannen, 1 radmaker, 5 
smeden, 2 zadelmakers, 5 schoenmakers, 4 kleermakers, 1 schilder en 5 metselaars. 
Een ijverige gemeentesecretaris in 1909 weet naast de genoemde ambachten nog een 
en ander te noemen: 9 bakkers, 1 horlogemaker, 2 kuipers, 18 klompenmakers, 1 
leidekker, 25 stukadoors, 3 slagers, 1 wever en 1 waskaarsenmaker.  
Volgens het gemeenteverslag zijn er zeven "fabrieken": een azijnfabriek, een 
leerlooierij, twee graanmolens, graan-oliemolens en een pannenfabriek. Alle hebben 
één werknemer (die 1,20 per dag verdient, wat omgerekend na 56 weken zo'n 400 
gulden oplevert), alleen de pannenfabriek is groter en heeft 3 werknemers. De 
molens worden met waterkracht aangedreven, de andere fabrieken hebben geen 
machines. Het jaar erna in 1900 verandert dit beeld ingrijpend:  er komt een ringoven 
voor het bakken van bakstenen in Susteren, met 32 man personeel. De volwassenen 
verdienen hier 1,50 per dag en er is een stoommachine van 20 PK!!   

                                                      
2 Het eerste interview in het boek van Steffie van den Oord, 'Eeuwelingen', waarin zij honderdjarigen 
aan het woord laat, is met Louis Hellebrekers, een 'brikkenbakker' uit Susteren. 
3 Tot 1919 had Nederland een censuskiesrecht, wat inhield dat het kiesrecht was voorbehouden aan 
volwassen mannen die, volgens de Grondwet van 1887, 'kenteekenen van geschiktheid en 
maatschappelijke welstand' bezaten. Als criterium gold een minimumbedrag dat aan belasting werd 
betaald, en vanaf 1896 ook het bezit van een woning, een minimum bedrag aan spaargeld, betaalde 
woninghuur of ontvangen loon of het behaald hebben van bepaalde examens. 
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Het is merkwaardig dat bij deze opgave van fabrieken niet de coöperatieve 
zuivelfabriekjes genoemd worden, waarvan Susteren er twee heeft, beide in 1898 
opgericht.4 Kennelijk beschouwde men dit niet als een 'fabriek', maar een molen wel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitsnede van bladzijde 36 uit het gemeenteverslag 
met een overzicht van de fabrieken 

 
In de winkels voor koloniale waren is weinig te doen 
Wat de handel betreft zijn er vier jaarmarkten voor schapen, manufacturen en 
"kramerijen" die druk zijn bezocht. Er zijn 27 winkels voor "coloniale waren" die 
echter vanwege de grote concurrentie "weinig te doen" hebben. Waar wel wat te 
doen is, de herbergen en cafés, daarover valt in het verslag niks te lezen. 
's Nachts worden de straten van Susteren verlicht met dertien petroleumlampen, en 
er is een nachtwacht. Overdag houden twee veldwachters een oogje in het zeil, of 
eigenlijk minder dan één oogje, want de "jaarwedde" van deze bromsnorren bedraagt 
250 en 100 gulden. Die moeten dus op een andere manier aan de kost zien te komen. 
Voorts heeft Susteren "één brandspuit met zes brandhaken" om brand te bestrijden.  
Het bestuur lijkt ook niet veel te doen te hebben, want als belangrijkste 
raadsbesluiten voor 1899 worden genoemd: "het verbeteren van gemeentewegen, het 
verpachten en verbeteren van gemeentegronden, het verleenen van subsidie aan de 
R.C. Kerk van Dieteren en het benoemen van een gemeenteontvanger, secretaris en 
wethouder". Het zijn erebaantjes. De burgemeester en gemeentesecretaris verdienen 
400 gulden per jaar, de gemeenteontvanger 200 gulden, de wethouder 60 gulden. In 
de gemeentekas gaat ongeveer 15.000 gulden om aan inkomsten en uitgaven. De 
eerste keer dat Susteren geld moet lenen is pas in 1914, als er begonnen wordt met 
de aanleg van een elektriciteitsnet. 
                                                      
4 www.zuivelhistorienederland.nl 
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De toestand van de openbare wegen en gebouwen wordt als bevredigend omschreven 
en die van het drinkwater uit de pompen als zeer goed. Er heersen dit jaar geen 
besmettelijke ziekten.  
Tweeënveertig kinderen worden ingeënt tegen de koepokken. Susteren heeft een 
vroedvrouw, maar geen huisarts. Die moet uit Sittard of Echt komen. De gemeente 
betaalt aan beiden een vast klein bedrag voor kosteloze behandeling van inwoners 
die in "onderstand" leven. 

Vijf leerkrachten voor 344 leerlingen 
Susteren en Dieteren hebben elk een kerk, een begraafplaats en een openbare school. 
Op de twee scholen zitten 344 kinderen, die les krijgen van vijf leerkrachten. Vijf 
leerkrachten?! Dat zijn gemiddeld 68 leerlingen per leerkracht! Deze getallen 
moeten wel ongeveer kloppen, want in de daaropvolgende jaren worden soortgelijke 
aantallen leerlingen en leerkrachten genoemd, en met de komst van de nonnen in 
1902 komen er geleidelijk wat meer leerkrachten bij. Het schoolgeld bedraagt 20 
cent per kind per maand (10 cent voor tweede en volgende kinderen uit een gezin). 
Drieënzeventig kinderen, dat is bijna een kwart van het totaal,  krijgen kosteloos 
onderwijs. Als bijzonderheid wordt vermeld dat in dit jaar ook onderricht is gegeven 
in "nuttige handwerken". Er is geen bewaarschool of vervolgschool. De onderwijzers 
verdienen tussen de 400 en 900 gulden per jaar. Dat is geen vetpot!  
Dat het onderwijs kwalitatief niet goed is, moge misschien blijken uit het feit dat 
twee van mijn grootouders, die in Susteren zijn opgegroeid en wiens ouders tot de 
gegoede stand behoorden, niet in Susteren naar school gingen, maar al jong naar een 
kostschool gestuurd werden: de een naar het Bisschoppelijk College in Roermond, 
de ander naar een kostschool van de Ursulinen in Bergeijk. Mensen die het konden 
betalen zochten een betere school. 
Door het Burgerlijk Armbestuur is er 460,47 gulden uitgegeven aan armenzorg. Dit 
geld gaat naar één gezin en zes alleenstaanden, die het hele jaar door steun 
ontvangen, en twee alleenstaanden die incidenteel steun krijgen. Mij valt hier het 
verschil op met het aantal kinderen dat kosteloos onderwijs krijgt: één gezin is 

afhankelijk van steun, 
maar bijna een kwart van 
de gezinnen met 
kinderen, is niet in staat 
om het schoolgeld te 
betalen. Het gezin dat 
steun ontvangt heeft 
waarschijnlijk helemaal 
geen bron van 
inkomsten, bijvoorbeeld 
omdat de kostwinner 
ernstig ziek of dood is. 
In de andere gezinnen 
zijn er wel inkomsten, zij 
het zeer gering.  
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Rogge, rogge en nog eens rogge 
Ongeveer 900 hectare grond is bebouwd. Op bijna de helft hiervan (46%) staat rogge. 
Er wordt ook tarwe, zomergerst en haver geteeld. Alle granen samen beslaan 84% 
van het bouwland. Aardappels nemen 10% in en overige gewassen (boekweit, 
erwten, wortelen, vlas en klaver) 6%. Voorts is er 200 hectare aan boomgaarden, die 
dit jaar goed opbrengen, en  126 hectare aan hak- en opgaand hout. Het aantal 
hectares woeste grond, weiland of hooiland wordt niet genoemd. Wel wordt gemeld 
dat in het Susterens Broek koeien geweid worden.  
Er zijn 82 paarden in Susteren, 896 koeien (ook jongvee en trekossen), 1 springstier, 
261 schapen, verdeeld over 6 kuddes, 60 geiten/bokken, 460 varkens, 7500 kippen, 
100 eenden en 12 ganzen. De opbrengst van honing is goed geweest. Het is een goed 
jaar geweest: het vee is gezond en de prijzen zijn goed. 
 
"Aldus opgemaakt door Burgemeester en Wethouders der gemeente Susteren en 
aangeboden aan den Raad der gemeente in zijne openbare vergadering van den 25. 
mei 1900." 
 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede van de laatste bladzijde van het gemeenteverslag van 1899 
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Weer waere te awd 
Loek Storken 

Sacha de Boer , ein tiedje trök nog “det maedje van ’t Nuujts”, det haet ’t gezag : 
Weer waere te awd ! 
Naodet de weitensjap, en veural de geneeskunde zich jaorelang haet ingesjpanne óm 
de gemiddelde laeftied van de luuj ei flink sjtök ómhoag te kriege en op te krikke, 
zitte ze noe mit de gebakke paere, c.q. proeme, namelik mit väöl te väöl aw luuj. 
Vreuger woor ’t ein probleem óm de luuj get awwer te laote waere, noe wurt de 
“vergriezing”  inèns gezeen es ei probleem, behalve door de luuj die zelf al ei paar 
daag awwer zeen. Noe geit det inèns te väöl koste. En dao mósse bie eine richtigen 
Hollenjer neet mit aankómme !  
Luuj zeen toch raar veugel. Doe zous ’t ouch zoa kènne zégke : “Väöl luuj höbbe 
eine vogel !” Allein luuj mit eine voliere neet. Die höbbe t’rs einen hieëlen houp.  
Noe sjient ’t inèns ideaal te zeen óm es ’t effe kènt tót dien twieëensevetigste hieël 
hel te wirke en den inèns óm te kiepe. In de gezèt is wirke opèns “zaligmakend” , 
terwiel in Nederlandj de jeug toch al hieël get jäörkes lang zoadanig wurt opgetrog 
detse gelieërd kriege óm mit zoa min meugelik te doon zoaväöl meugelik te “vange” 
! Kènt geer ’t nog volge ? Die awwe mótte blieve wirke tót zevenensestig, de jóng 
men kènne langs de sjtraot blieve loupe. 
Al gaw höbse den de neiging óm te zègke : “Die kènne mich de buim in !” Mer die 
haole dich waal oet die buim, esse dich lekker in of ónder ei buimke höbs 
truukgetrokke. Dae Rutte wèt dich waal te vènje. Dae kènt en wèt neet väöl, mer det 
kènt dae waal : ós weite te vènje ! Den kump d’r weer mit dae klingelsbuujel en den 
moge w’r weer bielègke ! 
De pensioene kènne ieësdaags neet mieë betaald waere (teminste det zègke ze), de 
AOW drök te zieër op de begreuëting en de ziektekoste waere väöl te hoag. 
’t Is raar, mer bonusse oetbetale lök waal nog mekkelik, en ouch de direkteure en de 
belègkers van de pensioenfondse weite nog ummer neet wo ze hun riante 
maondjlöänkes mótte belègke, want alles is zoa “ónzeker”, sjnap g’r ! 
Waat betref die pensioene : esse de salarisse, de aafkoupsomme, “de gouden 
handdrukken”, de bonusse en de wachgelje van de pensioenfondsdirekteure en 
pensioenbesjtuurdere en aanverwante “luuj” en de anger zakkevullers en graaiers die 
dao ómhaer fladdere èns ginge normalizere en einen hieëlen houp van die dènger 
aafsjaffe, den kooste w’r al weer mekkelik ei jaor of tieën wiejer zónger in de 
pensioene te hove “knippen”. Want wie det noe dreig te gaon, liek ’t mieë op “knippe 
en sjaere”, en “dweile mit de kraan aope”! Ze höbbe noe in oktoaber aovende lang 
en hawf nachte lang mit regering én oppositie same vergaderd euver bezuiniginge 
etc., mer de weurd “bonusse sjrappe” hób ich daobie nog nurges geheuërd of gelaeze. 
Toch sjut det volges mich väöl baeter op es einen ermen hals ei paar euro inhawte. 
Toch mósse mit die awwe nog oppasse, want wie w’r eine vriedigmörge langs ’t 
sjpaor ’t Hout inlepe, kome w’r hawverwaege Tópskoel ein jóngk vruike taenge. 
Eine van ós koos det vruike en zaet taenge die : “Bèsse in verwachting ?” 
“Mer nae, wie kumpse den daobie“, zaet det vruike. 

DIALEK 
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„Jao, mer doe bès ‘t Hout nog neet oet”, zaet mich dae makker. Dae woor vreug 
opgesjtange. Dao höbbe w’r de res van den daag weer constant op mótte lette. Jao, 
geer meint : “Die gaon lekker wanjele”, mer weer höbbe dèkker get aan dae kop, aan 
dae fits en aan de handj mit die men. 
Die wanjelmen waere waal mit den daag langsamer. Ich zoot einen hieëlen  tied trök 
al bienao ein hawf oer in ‘t Hutje (Koffiehoes Iezerebosch) te wachte, ich woor 
namelik neet mitgegange ómdet ich waarsjienlik weer eine nuuje ( d’n derde) 
meniscus aan ’t kweke bèn. Mesjien vèntj geer det vraemp mit mer twieë bein en 
mer twieë kneen, mer ‘t Herrgöttche haet noe einmaol allerlei saorte veugel in ziene 
voliere. En det mit die meniscusse, det haet d’r toch ouch neet tegooi geregeld. 
Ich haw bie wieze van sjpraeke, ómdet ich dao zoa allein zoot, al bekans ei sjtök in 
miene fits, óndanks det ich mit de wage woor.  
Dao kome ze eindelik aanbóbbele. Tjuu nog, ’t Rieksmuseum is t’r nog jóngk, frisj 
en flot bie ! 
Mer ja, ’t geit langsaam, mer ’t löp nog. En det koos ich van mich op det momènt 
neet zégke. Dus ich zou zègke : Kiek mer nao dien eige ! 
Noe wore ze weer verdwaald. Ze weite neet allein neet mieë woróm detse getrouwd 
zeen, mer ouch al neet mieë wo ze óngerwaeg zitte. Allein de pleisterplaatse, die 
weite die plekplaosters nog waal te vènje mit de ouge toe. Volges mich gaon ze den 
op de reuk of op hun instinct aaf. 
Esse mit die op ’n terrasje zits, den höbse ummer ei sjtök of veer van die gelieërde 
óm dich haer. Die kènse ECH alles vraoge. Doe kris ummer antjwoord, ouch al weite 
die nurges get van. D’r is op zó’n terras ouch nemes mieë dae ós nog kan volge. Zoa 
vertèlde eine, detter op zien eige koffietaofel toch waal gaer d’rbie zou zeen. Jao, 
waem neet ? Ich zoog de luuj óm ós haer al kieke. Mer nao väöl op en aaf gekal 
krege w’r toch in de gate det geine van ós det mit zou make. Dae wat op zien eige 
koffietaofel wil kómme, dae mót noe nog gebaore waere ! 
Mer nao zó’ne houp geawhoor kómme soms ouch weer hieël serieus verhaole d’r 
oet. Den wurt gefilosofeerd euver ’t laeve. Den wurt vertèld det dèks pas mit de jaore 
’t versjtandj kump en det det dèks ouch weer verdwient. Mit de jaore kump allerlei 
goods , mer ouch vanalles wasse noait mieë vergits.  
Hieeuver geit o.a. ’t volgende gedicht van Hanny Michaelis : 

 

MET DE JAREN 

Met de jaren 
moet er veel worden weggegooid 
de gedachte bijvoorbeeld 
dat geluk mild is en duurzaam. 
Iets als een zuidelijk klimaat. 
In plaats van een blikseminslag 
Die levenslang gekoesterde 
lidtekens achterlaat. 
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Esse dit good leus, den zuusse dus, desse in ’t laeve hieël dèk get mós biesjtèlle, get 
verangere, ’t geit lang neet altied zoa wiese dich det gedach haws. Doe hóbs einen 
tied gelök alsof se in ein “zuidelik klimaat” terechgekómme bès. Mer den inèns den 
truf dich de (bliksem)sjlaag en euverkump dich vanalles wasse noait mieë vergits 
(levenslange lidtekens). En wie awwer desse wurs, wie groter de kans det det dich 
ouch euverkump. 
Sommige aw luuj dènke : „Ich gaon ein verjóngingskuur doon !“, mer 
verjóngingskure höbbe totaal geine zin, want es zó’n kuur lök, veulse dich daonao 
toch weer hieëlemaol den awwe ! Ich höb trouwes èns ein gezeen, die hawwe ze net 
gehólpe. Die zoog oet ! Ich dach bie mien eige : „Die haolt den aovend neet mieë !“ 
Ze zègke waal èns : 
„ESSE AWWER WURS 
WURT ALLES SJLECHTER 
ALLEIN ’T VERGAETE 
DET WURT BAETER !“ 
Mer det is ouch mer eine sjralen treuës. 
Het is neet ‘t aantal jaore det tèlt in dien laeve,  
Mer ’t is ’t laeve det tèlt in die(n) jaore ! 
En awd waere is trouwes nog altied ’t bèste middel 
óm lang te laeve ! 
Op ’t Pruusjes zègke ze : 
“Warum sich so früh zur Ruhe setzen ? 
Man ist länger tot als lebendig !“ 
En in Groninge:  
“DEI NAIT OLD WORR’N WIL, 
MOUT ZUK JONK OPHANG’N” 
Toch haet ’t awwer waere ouch waal zien veurdeile : Esse noe op eine waeg zó’n 
bord mit ein sjnelheidsbeperking zuus sjtaon, den is det neet mieë direk ein 
oetdaging. 
Ouch is ’t dèks zoa, det ’t geldj desse dien gans laeve aan dien ziekteverzekering 
höbs betaald, det det noe flink rendemènt begint op te brènge. Dao zuusse eindelik 
èns get van terök. Väöl mieë es bie de bank. En väöl mieë esse eigelik mesjien waal 
zouws wille ! 
Op latere laeftied kènt me ónger ’t wanjele ouch röstig al zien geheime aan zien 
laeftiedsgenote vertèlle. Die herinnere zich die toch neet mieë ! En es ze ’t toevallig 
richtig wiejer vertèlle, den geluif toch nemes dao get van ! 

OETSJMIETER : 
’T IS ALLEWIELE NEET MIEË LEUK 
ÓM ELK JAOR EI JAOR AWWER TE WAERE, 
                       MER WÈT GEER GET BAETERS ? 
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In de Belsje bös nao Sjpanje 
Loek Storken 

Kirkvader Augustinus dae sjreef vreuger al : “DE WERELD IS EEN BOEK. WIE 
NIET REIST, LEEST SLECHTS ÉÉN BLADZIJDE”. 

Daoróm gaon w’r al jaore op ’t veurjaor of in ’t naojaor mit de bös nao Sjpanje. Neet 
allein ómdet w’r Sjpanje zoa leuk vènje, mer veural ómdet w’r op die bös ummer 
Belsje chauffeurs höbbe. Noe meint geer zeker det weer vènje det die Belsje baeter 
rieje es einen Hollenjer. Mesjien is det ouch nog waal waor, want die Hollenjers 
kènne allein mit de moel alles baeter. Mer de hoofraeje is, det die Belsje óngerwaeg 
väöl leuker vertèlle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En natuurlik doon w’r det ouch veur de sjtief wènjterknäök en de rostige sjernere. In 
november is ’t dao wo weer zitte nog zoa werm wie hie in ei lekker zeumerke. 
In Spanje zeen de hendjes en de veutjes nao ei paar daag wermte lekker soepel, mer 
esse den weer ein tiedje trök bès, bèsse weer zoa gezjwank wie eine luchtepaol. 
Op die reize höbse tót in Sjpanje twieë chauffeurs en in Sjpanje zelf riejt einen derde 
’t lètste sjtök. Die drie hèdde Franske, Sjoske en Chriske. ’t Wore alle drie zó’n bietje 
kruutsinge tösje gemoedelike Braobenjers en lollige Belsje Limburgers, en die 
kruutsinge wore hieël gezellig gelök. 
Ieës vertèlde Franske vanalles euver de bös, wie alles wirkde en wo alles zoot. Hae 
vertèlde ouch det in de midderie aan elke sjtool ei “zakske” hóng veur de rommel, 
en hae zag wo de wc woor en desse dao zoa weinig meugelik gebroek van moos 
make.  
Weer dachte toen det det dus allemaol in det zakske moos en wore al aan ’t 
euverlègke wie w’r det den noe netjes en zónger te knóddele en al te väöl op te valle 
in det zakske mooste kriege. Det leek ós toch waal einen hieëlen toer. 
“En als uw zakske vol is, moet ge het mee naar buiten nemen en leegmaken. Uw 
plastic zakske bedoel ik uiteraard. Ge moet niet altijd subiet ’t verkeerde denken van 
e’nen Belg. Ge krijgt van Senna,de hostess, terug een nieuw zakske, proper gewassen 
en gestreken”. 

DIALEK 
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Al ein hieël sjtök op waeg in Sjpanje zoogse langs de waeg allerlei velje mit väöl 
versjillende saorte beplanting en Sjoske zou ós waal èns effe “explikere” waat dao 
allemaol sjtóng. 
“Rechts van U ziet ge allemaal grote bomen met appelsienen. Dat zijn de bomen 
voor de tweelitersflessen. Links van ons ziet ge veel kleinere bomen met 
appelsienen. Dat zijn de bomen voor de eenlitersflessen”. 

Chriske, dae vertèlde detter jaorelangk böstochte nao Gent haw gemaak. Hae woor 
dao eine kieër ’s aoves mit get luuj te voot op paad in de sjtad en ze kome dao 
langs zó’n sjtripteasetent. Veur die zaak dao sjtóng op de sjtoep zó’ne makker dae 
de luuj nao bènne moos lokke, geinen oetsjmieter dus mer einen “inlokker”. ’t 
Woor bènne hiej zoa interessant en dao zoa interessant, haw dae kluiver gezag. 
“Awel menierke”, haw Chriske toen taenge dem gezag, “als het binne zo 
interessant is, wat staat ge dan hier uwen tijd te verdoen bäöte op den trottoir ?” 
Van hunne baas mooste de jónges get vertèlle euver wat d’r óngerwaeg allemaol te 
zeen woor, mer ze moogde ouch oet zichzelf en euver zichzelf get vertèlle.  
Zoa vroog Franske èns aan de luuj in de bös : “Kijkt ge ook wel eens naar de Belsjen 
televies ? Nou, voor ’t weerbericht hebben wij daar een weerman, Frank, en een 
weervrouw : Sabineke. Die kent gij waarschijnlijk wel, hè ! Welke van die twee ziet 
gij nou ’t liefst ? Nou, wat mij betreft, ik zie liever Sabineke in d’r blootje dan 
Frankie in zijn sondags pakske !”  

De chauffeur dae van thoes oet ’t lètste sjtök riejt, dae sjtap pas in Benicarlo in, en 
dae woont dao al jaore in Sjpanje. Dae kènt den ouch waal al get vertèlle euver de 
Sjpanjaarde zelf, en det is dèks ouch waal leuk. “ Ge ziet hier in Spanje heel veel 
ezelkens”, zag d’r. “Maar net als bij ons in België zijn die ezelkens meestal 
slimmer als hunnen baas. Maar wel de Spaanse kinderkens die worden steeds 
slimmer”. Zoa haw d’r geheuërd van ein klein Sjpaans maedje van ei jaor of vief, 
zès, det zich bie de oma, de abuela, veur de Sinterklaos ei boekske moogde 
oetzeuke. “Geef mij dan maar uw spaarbankboekske, oma !”, haw det kèndj gezag. 
Eine chauffeur haw zelf ouch ei paar klein kènjer, en die zote op sjoal “bij de 
zusterkens”. 

Dao-euver vertèlde hae ’t volgende verhäölke :  
“In die school bij de eerwaarde zusterkens stonden de kinderkes in een lange rij om 
den eetzaal binnen te gaan. 
Bij den ingang stond een grote kist met appelkens. De zuster had er een briefke 
bijgelegd met de volgende tekst : “Maar één appel nemen …… God kijkt naar U !” 
Een klein stukske verder op een andere tafel stonden ganse dozen met heel lekkere 
chocoladekoeken… 
En daar lag een briefke bij , duidelijk gekrabbeld door een kinderhand : 
 “Neem zoveel ge maar wilt, God kijkt toch naar de appelkes !”  
Sjoske vertelde ook dat men in België een nieuwe test of toelatingsexamen had 
ontworpen voor “Ollanders” die naar België wilden emigreren. 
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        Sipernau 
 
“Awel”, zei Sjoske, “die mensen moeten dan enen dobbelsteen gooien. Gooien ze 1 
tot en met 5, dan zijn ze afgewezen. Gooien ze 6 , dan krijgen ze een nieuwe kans en 
moeten ze opnieuw werpen !”   
En den zègk geer det die Belsje neet sjlum zeen ! 

“Awel”, zag d’r ouch ,”ik ben al heel lang getrouwd. Ik neem mijn vrouwke overal 
mee naar toe, maar ze vindt altijd de weg weer terug”. 
Franske was naar “den docteur” geweest en had tegen die gezegd : “Dokter, ik wil 
me laten castreren !” 
“Amay”, had de dokter geschrokken geantwoord, “dat meende Gij niet ! Gij zijt 
kerngezond. Dat kan ik toch niet doen bij iemand van 55 jaar, als dat niet nodig is. 
Dat kan ik U niet aandoen, Franske !” 
“Ge doet me daar anders een groot plezier mee, dokter”, had ons Franske 
gereplikeerd, “want Gustaaf, mijne beste vriend, heeft het ook laten doen. En nu zijn 
al die knappe vrouwkes niet meer bij hem weg te slaan ! Ik wil dat ook ! En als U 
het niet wil doen, dan ga ik toch bij enen anderen docteur. Dokter, ik wil het, zeker 
en vast !” 
Ten einde raad voerde de dokter de operatie dan maar uit. 
Veertien dagen later kwam Franske midden in de stad zijn vriend Gustaaf tegen. “En 
Franske”, vroeg Gustaaf, “hebt Gij U al laten tatoeëren ?” 
“Wel….goedverdoeme”, had Franske gezegd, “Gij altijd met Uwe moeilijke 
woorden….!” 

En es die men zoa sappig vertèlle, vunjse ’t dèks jaomer desse al dao bès ! 
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'Ooit een Vos gezien ?’ 
Jan Smeets 
 
Alhoewel de Vos algemeen bekend is, zijn er slechts weinig mensen die een Vos ooit 
in de vrije natuur zijn tegengekomen.  

Veel natuurliefhebbers koesteren het verlangen bij hun natuurwandelingen een Vos 
waar te nemen. Het blijft bij velen meestal een wensdroom, want de Vos laat zich 
niet gemakkelijk zien. Soms heb je geluk, maar een Vos te zien krijgen is bijna 
uitgesloten.  

Zoals de meeste zoogdieren is de Vos een nachtdier en daarboven uiterst schuw. Dat 
laatste is ook begrijpelijk want vergeet niet dat de Vos al eeuwen lang hardnekkig 
door de mens vervolgd wordt en dat noodzaakt hem tot uiterste voorzichtigheid. Zijn 
reuk-, gehoor- en zichtvermogen is sterk ontwikkeld. Alle geurbronnen zoals roken 
bij een wandeling moeten vermeden worden. Houd ook rekening met de 
windrichting want een Vos zal u eerder ruiken dan dat u hem ziet. Wanneer hij geen 
vreemde geur gewaar wordt en geen verdachte geluiden hoort, neemt hij aan dat zijn 
pad veilig is. Doorgaans hebben Vossen eerder jou gezien dan jij hem en nemen ze 
de benen.  
Vossen dragen als natuurlijke predatoren bij tot de natuurlijke selectie van hun 
prooidieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATUUR 
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De beste tijden om een Vos te zien, 
 De ochtend na sneeuwval. Vooraleer je het beestje wilt zien, moet je je van zijn 

aanwezigheid vergewissen. Sporen zoeken dus.   
Pootafdrukken zijn de meest voor de hand liggende sporen en zijn het 
eenvoudigst te herkennen.  
Allicht kom je dan nog andere sporen tegen, zoals prooiresten die de Vos heeft 
achtergelaten, of ‘geurvlaggen’ (gele vlekken in de sneeuw, urine) die een 
typerende vossengeur afgeven.  
Resten van aangebeten vogelveren is ook een overduidelijk kenmerk. In 
tegenstelling tot roofvogels die bij het plukken van een vogel de veren uit de 
schacht trekken. In de sneeuw kan je tussen de pootafdrukken soms nog een 
bijkomend kenmerk vinden: de lange staart sleept over het sneeuwtapijt en trekt 
daardoor strepen. Ook uitwerpsels zijn een typerend kenmerk. Meestal zie je nog 
resten van bestanddelen van de maaltijd zoals: haren, stukjes bot, plantenresten 
en dekschilden van kevers.  

 In de ochtendschemering als de natuur tot leven komt, maar tijdens de ranstijd 
ook overdag. Het hoogtepunt van de ranstijd (paartijd) valt in januari-februari.  

  In de tijd dat er jongen zijn. De moervos moet dan ook overdag op jacht om de 
jongen van voedsel te voorzien. De kans het dier te zien, is in deze periode 
aanzienlijk groter. Vanaf april tot begin mei worden de jonge vosjes geboren. 

 In de periode mei-juni kunnen spelende jongen in de onmiddellijke buurt van de 
vossenburcht worden aangetroffen. 

 Als uitsluitende waarnemingen de zekerheid bieden dat een Vos met regelmaat 
in een gebied wordt gezien of een vossenburcht met jongen bekend is, is het een 
uitdaging de Vos met de welpjes te fotograferen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

file:///C:/../Users/Wil/Documents/Word bestanden/Heemklank/uploads/tx_chcforum/2wat i
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‘t Zèsde gebod 
Ad van Mierlo 

’t Is neet de breidte van ’t bèd, 
neet de sjtank 
van dien lètste sigarèt, 
neet desse sjnurks 
wie ei verke, 
want eimaol in sjlaop 
is dao niks van te merke. 

 
’t Is ’t doon es of 
ich nog gluif in ’t zèsde gebod. 
Det allein al 
maak mich kepot. 
Nemes dae wilt zeen 
wie ich dao ónger liej 
en mich nog altied aafvraog: 
Woróm ligk ich nog altied hie? 
  
  
  

DIALEK 
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De moord op veer babies   
in ein waek  in Brandenburg en Beieren  in oktoaber 2013 
Ad van Mierlo  

Zouwse nog baby wille waere 
esse haws gewete 
desse wie awd voel 
in eine container woorts gesjmete? 
 
Es twieëling gebaore 
eindigde uch laeve  in ein watervaat. 
Geer hat dus al verlaore 
koum gebaore, en toch al te laat. 
 
De derde,  ouch pas drie waeke 
is nog veur det ‘t  ech koos kwaeke 
door zien moder vermoord 
mit 15 metssjtaeke. 
 
De veerde woor gesjtik 
loog doad in de kelder 
zien moder  woor getik. 
In häöre kop neet gans helder.  
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Oetreiking van de Jo Hansenpries aan “ós” Annie 
Loek Storken 

Bie de groate poes vaere die Annie al op den hood haet, is op daensdigmiddig 19 
november 2013 nog ein prachtige groate pauwevaer biegesjtaoke. En det vónj ’t waal 
sjoan, want wie ’t g’r weit, Annie haet waal get mit „aw“ heud. 
Al direk goof Annie ei groat deil van die vaer door aan Pierre, want zónger Pierre 
haw ’t det allemaol neet sjpits gekrege. Dae jóng haet kilomaeters gemaak óm al die 
verzamelinge awdheid bieëin te kriege, haet mótte reparere en revisere en ouch de 
gansen technische kantj van de museumtentoansjtèllinge mótte verzörge. Dus mit 
eine variant op ’t gezègkde euver eine succesvolle man : Achter elke succesvolle 
vrouw sjtuit  einen henjige man. 
In “ ’t Cuypershuis“ , ’t tót museum ingerichte en ómgeboewde gebaortehoes van 
ózze groate Limburgse architek Cuypers in Remunj, woort Annie de Jo Hansenpries 
veur Volkscultuur 2013 oetgereik.  
Limburgs gouverneur Bovens woor hieveur perseuënlik de Maas aafgezak óm dees 
oetreiking te midde van väöl luuj oet gans Limburg die mit de volkscultuur begange 
zeen, nog ein extra officieel tintje te gaeve. 
De Jo Hansenpries is eine pries dae óm de drie jaor wurt oetgereik aan emes dae 
hieël groate verdeenste haet veur de (Limburgse) volkscultuur. Boete de ieër besjtuit 
dae pries nog oet eine kosbare zegelringk mit ’t sjtadswaope van Remunj en eine 
geldjpries van 750 euro. 
Veurgangers van Annie wore ó.a. : 

1988    Koninklike en Kirkelike Harmonie Sint Michaël oet Toear 
1991    Max de Bruijn, toneelauteur en –acteur oet Gelaen 
1994    Heemkundevereniging Roerstreek in Sint Odiliënberg 
1997    Frans Boermans z.g., teksdichter en componis oet Vènlo 
2000   Wim Kuijpers, dichter, dialekdeskundige en journalis te Mesjtreech 
2003   Sjtreekmuseum De Locht Horst-Melderslo 
2006   Frans Pollux oet Vènlo 
2010   Jack Poels (Rowwen Hèze) oet Horst-America. 

Annie veulde zich natuurlik ouch nog waal extra “gepaerskeuteld” , ómdet hét de 
ieëste vrouw is, die deze pries oetgereik haet gekrege. ’t Is neet veur niks det hét ’t 
Museum veur de Vrouw haet opgerich. En ederein wèt waal : Annie sjtuit zien menke 
waal. En zoa heuërt det !   
De óntvangs woor ónger in “ ’t museumcafee” van ’t Cuypershoes mit koffie en 
“deftige vlaai”, veur deze kieër èns neet door Annie zelf gebakke. 
Vervolgens vónj de officiële oetreiking door de gouverneur plaats baove op de hieël 
sjoan gerestaureerde zölder. 
De femilie en ouch ein hieél groate delegatie vanoet de thoeshave Zöstere en ouch 
van ós vereniging is getuge gewaes van ein hieél sjoan en sjtömmige plechtigheid, 
die muzikaal woort opgeloesterd door ensemble “El Cambio” , ein meziekgezelschap 
oet Remunj det “waereldmeziek” sjpeelt. Ze begóste hieël toepasselik mit “Todo 
cambio” (Alles verangert). 
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Nao aafloup van ’t officiële gedeilte woor d’r nog gelegenheid veur “ein borreltje”, 
en ich mót zègke : Gashieër Remunj haw deze middig inclusief ein “natje” en ouch 
nog get dreuëgs prima verzörg. 
En veur Annie en Pierre en “genodigden” woor d’r nao aafloup nog eine chiquen 
dinee op kesjtieël Hattum, en ouch dao zulle ze geinen hónger en doos geleje höbbe. 

Juryrapport Annie Schreuders-Derks: Laureaat 2003 De jury van de Jo 
Hansenprijs voor Volkscultuur heeft unaniem besloten om de prijs voor het jaar 2013 
toe te kennen aan Annie Schreuders-Derks (1943) uit Susteren. 
In het algemeen wordt zij bekroond door haar niet aflatende inspanningen voor de 
Limburgse volkscultuur. Met gedrevenheid, passie en ter zake doende kennis heeft 
zij via haar publicaties en volkskundige verzamelingen veel facetten van de ziel van 
de Limburger blootgelegd. Het gaat om de ziel van de gewone Limburger in het 
gewone alledaagse leven, waarin het religieuze aspect een belangrijke rol vervulde. 
Voor het verbreden van haar persoonlijke interesse zocht zij contacten met het 
Limburgs Volkskundig Centrum (eertijds te Limbricht), waar zij jarenlang als 
vrijwilligster heeft gewerkt. Zij sloot zich aan bij Veldeke Limburg, waar zij een 
prominente plaats heeft in de Commissie Volkscultuur. Zij volgde cursussen 
Volkskunde bij professor Stefaan Top van de Universiteit Leuven.Voor een verdere 
verdieping van haar kennis over volkscultuur had zij contact met de Nederlandse 
Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht te Amersfoort en het Amt 
für Rheinische Landeskunde in Bonn. Deze inspanningen leidden tot 
concretiseringen van haar uitgebreide volkskundige kennis die de Jo Hansenprijs 
voor Annie Schreuders-Derks ten volle waarmaken. 
In 2012 verscheen van Annie Schreuders-Derks haar encyclopedische vierdelige 
boekwerk "De hele Santenkraam", waarin aan de hand van het Heiligenjaar de vier 
seizoenen volkskundig aan de orde komen.Aan het schrijven van dit boekwerk moet 
een jarenlange periode van nauwgezet verzamelen en noteren vooraf zijn gegaan. In 
2003 richtte Annie Schreuders-Derks het "Museum van de Vrouw" in Echt op met 
behulp van haar toen al uitgebreide volkskundige collectie. De collectie belicht 
speciaal de zaken die het, vooral Limburgse, vrouwenleven kenmerken en die in de 
vrouwelijke interessesfeer liggen. Bewust heeft Annie Schreuders-Derks gekozen 
voor de vrouw als uitgangspunt. Dit maakt het "Museum van de Vrouw" uniek. Zo'n 
museum was er nog niet. 
Haar levenslange interesse in de Limburgse volkscultuur heeft Annie Schreuders-
Derks geconcretiseerd in het "Volkskundig Bureau NostalNu", waarmee zij in 1993 
in haar woonhuis startte. Dat resulteerde in 2003 in de oprichting van het "Museum 
van de Vrouw". Na haar pensionering in 2012 als conservator van dat museum heeft 
zij de draad van "NostalNu" thuis weer opgepakt. 
Sinds jaar en dag trekt Annie Schreuders-Derks door de provincie Limburg om haar 
verhalen over heiligen, tradities, feestdagen, gebruiken, eetgewoonten en gewone 
alledaagse gebeurtenissen en geschiedenissen in de vorm van lezingen onder de 
Limburgers te brengen. Regelmatig is zij te horen op de Lokale Omroep Echt- 
Susteren, L1 Radio en te zien op L1 Televisie.  September 2013 - De jury. 
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Inleiding bie presentatie book Wil Sjölpe 
Evert Zits 

Aan de randj van ’t Salvatorplein, ónger de sjoan leilinde bie d’n ingangk van 
Vastrada, sjteit ’n sjoan monumentje, in 2010 opgerich op initiatief van Sjeng 
Custers. 
’t Is ‘ne groate auwe sjtein mit aan de baovekantj ’n plaat wo-op ‘nen teks te laeze 
vilt. ’t Is ein gedich mit d’n titel : “De Auw Kirk”, gesjreve door miene broor Piet in 
1976, bie gelaeg van de herdènking Zöstere 700 jaor sjtad. 
’t Ieëste vers van dit gedich geit zoa: 

 
Weer heuërde es kènjer 
’t ieëwen-auwd verhaol. 
Van ‘ne keuning en van heilige, 
W’r kènde ze allemaol. 
Róndj de kirk wo weer sjpeelde 
dao woor zoaväöl gebeurd. 
W’r  höbbe, wie klein w’r wore, 
get van ieëwigheid gesjpeurd … 

 

 

Daen teks sjleit ‘n bitsjke op mich zelf. Es kleine jóng höb ich dèk róndj de auw kirk 
gesjpeeld, al woonde ich op Mariaveldj, aan d’n angere kantj van ’t siepke! 
Mer de raeje det ich doe väöl nao Auwd – Zöstere troch woor, ómdet mien 
groatmoder in ’t kloaster bie de zusters verbleef. Ze hauw ein kamer oppe ieëste 
verdeping en van dao oet koos ich fijn oetkieke oppe auw kirk en de groate wei die 
d’r naeve loog. Dao ging ich den dèkker sjpele mit anger kènjer of zjwórf d’r mer ‘n 
bitsjke róndj en kroop in de kelders van ’t Sjtuf, die ’t dao doe nog goof. 
Soms ging ich ouch de kirk bènne, went ich wós det t’r nemes anges woor. ‘t Woor 
d’r muuskessjtil. M’n heuërde allein mer ‘t tikke van ‘t oerwerk van de toreklok. Op 
mien tieëne sjloop ich den nao veure in de kirk, wo d’n ingangk van de crypte woor. 
Veurzichtig deeg ich den de zjwaor piepende deur aope; ’n paar trepkes aaf en ich 
sjtóng in de crypte. 
En dao in ein duuster nis sjtóng de groate sjteine doadskis van keuning Zwentibold! 
Es verdouf sjtóng ich den ‘nen toer nao die kis te sjtare. Dao loog ‘ne keuning, ‘nen 
echte keuning dae hie lang geleeje hauw gelaef. Det vónj ich es kèndj zoa get 
wónjerliks. Dao koos ich gans bie wegdruime. Gans sjtilkes leep ich den weer de 
crypte oet. Wie ich t’r, jaore later, achter koom det Zwentibold gaaroets neet in de 
crypte begrave woor, vónj ich det erger den wie ze mich vertèlde det Sinterklaos neet 
besjtóng. 

Veuraan in de kirk, wo noe de Mariakapel is, woor ein vertrèk det ummer 
aafgesjlaote woor. Det neumde m’n de Heiligdomskamer. Mer waat det inheel, wóste 
weer kènjer neet.’t Woor ómgaeve door geheimzinnigheid; det hauw mit hieël lang 
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geleeje te make. Dao wórt óngerein vertèld det dao doadsköp en knäök wórte 
bewaard van heilige luuj die vreuger in Zöstere hauwe gelaef. 

Mer wie ich later groater woor, kooste de groate luuj mich ouch neet verdutsje waat 
dao noe in die raodselechtige kamer allemaol bewaard wórt. Ze zagte det ’t get te 
make hauw oet vreuger tieje.  Doe Zöstere Suestra hèdde en hie ein beroemp kloaster 
woor en heilige hauwe gelaef, wovan van alles in de heiligdomskamer wórt bewaard 
in kosbaar kesjkes en doaze en det neumde men rillekwieje. 
Väöl wiezer wórt ich dao neet van. 

Ouch oppe sjoal wórt in de geschiedenisles gein aandach gesjónke aan de historie 
van ós eige dörp, mer ’t ging waal euver Gerrmane, Bateviere en Kaninefate en euver 
Karel de Groate. Karel de Sjtoute en Karel de Kale, de kruistochte en d’n 
tachtigjaorige oorlog. 

Wae besefde doe in Zöstere det in die ummer gesjlaote heiligdomskamer de meis 
kosbare kirk- en kunssjatte loge? Mer die wore allein mer bekènd bie kunshistorici. 
Ze wore zoa uniek det ze in 1924 op ein expositie in ’t Louvre in Peries te bezichtige 
wore. 

In de loup van de jaore woor neet väöl gepubliceerd euver de auw en merkwaardige 
historie van Zöstere. ’t Bleef beperk tót ènkele publicaties in historische tiedsjrifte, 
wovan de bekèndste wore: 

- Geschiedkundige aantekeningen over de voormalige stad Susteren en het 
adellijk vrouwensticht, door Jos Russel in 1866! 

- Bijdrage tot de geschiedenis van de voormalige stad Susteren en van de adellijke 
vrouwenabdij aldaar, door J.Habets oet 1869! 

- De drie munsters der Maasgouw Aldeneik, Susteren, St. Odiliënberg, door J. 
Coenen oet 1921. 

Alles bie-ein bitter weinig óm ‘n historisch euverzich te kriege. 

Mer de persoan dae veur ‘t ieës de vinster op de gesjiedenis van Zöstere haet aope 
gedaon is – wie vraemp ’t ouch moog klinke – eine auwd-China-missionaris pater 
Nico Roozen, van de orde van de Lazaristen. “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk” 
zou d’r zelf gezag höbbe. 
Hae wórt in 1890 gebaore in Bloemendaal. Nao zien preestersopleiding vertroch hae 
in 1922 nao China, wo hae viefentwintjig jaor es missionaris verbleef. Doe eind 
vieërtiger jaore dao ’t communisme aan de mach koom, moos pater Roozen en zien 
confraters oet China vertrèkke. In 1952 koom d’r nao Zöstere wone, in Meriaveldj, 
wo nog mieë auwd-China-missionarissen verbleve. Óndanks zien zjwakke 
gezóndjheid en al bienao twieëenzestig jaor auwd, ging pater Roozen neet in ruste. 
In taegendeil! Door zien aangebaore geveul veur historie en kuns wórt hae al gauw 
getróffe door de sjoanheid van ós auw monumentale kirk en ging hae zich verdepe 
in de rieke historie van zien nuuj woonplaats. 
Hae versjafde zich kènnis en documentatie door bezeuke aan archieve en musea in 
bènne- en boetelandj en óngerheel kontakte mit bekènde historici. D’n tied det t’r in 
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de kirk en de sacristie doorbrach tösje documènte van ’t kirkarchief, vilt neet te 
achterhaole. 
Hae verzamelde ein sjat aan gegaeves die hae verwirkde in ’n veertal beuk, die in de 
periode 1958-1961 versjene, mit de volgende titels: 
“Rondom de grafzerken in de voormalige abdijkerk van Susteren”, “ Susteren in 
oude zegels”, “ Uit de schatkamer van de oude abdijkerk van Susteren” en “De Sint 
Salvator de oude adijkerk van Susteren”. 
Die beuk wórte prachtig geïllustreerd mit foto’s door pater Roozen zelf gemaak. 
Door de oetgave van dees beuk, woveur väöl belangsjtèlling besjtóng, begoos de 
interesse veur de eige plaatselikke geschiedenis in Zöstere toe te numme. 
Pater Roozen zat zich ouch in veur de besjerming en ’t behauwd van de kirk- en 
kunssjatte van de kirk. 
Op zien initiatief wórt in 1964 de Stichting ter Bescherming van de Oudheden van 
Susteren opgerich. Dees sjtichting mit de lange naam ging later in de volksmóndj die 
van de auw knäök  heitte. 
Ónger ’t energieke veurzittersjap van Wil Wackers zaliger haet dees sjtichting zich 
jaorelangk ingezat óm aan häör doelsjtèllinge : besjerming en behoud van oos 
erfgoed te voldoon. 

Det gebeurde ónger angere door: 
o ’t inrichte van ’n  oudheidkamer in ’t gemeintehoes. 
o ’t verzörge van róndjleidinge in de kirk, mit veuraaf ein klankbeeld euver häör 

historie. 
o Oetgifte van folders en publicaties. 
o Organisatie van tentoansjtèllinge mit de heiligdomsvaart. 

’t Belangrijkste waopefeit is waal gewaes det de sjtichting koos veurkómme det in 
1965 de heiligdomsvaart ter ziele ging. Mer det is ein verhaol apaart. 

Es ’n postume hommage aan pater Roozen, dae in 1975 op viefentachtigjaorige 
laeftied euverleej, zörgde de sjtichting in 1980 veur ein heroetgave van zien beuk. 

Det in daen tied de belangsjtèlling veur de eige lokale geschiedenis toenoom woor 
ouch te danke aan de Vereniging van Natuurvrienden. 
Dees vereniging, opgerich in 1970, hauw zich in ’t begin allein mer op de natuur 
gerich, mer ging zich vanaaf 1978 ouch intressere veur de plaatselikke historie, 
folklore en dialek. Det manifesteerde zich veural door de oetgave van ein eige 
tiedsjrif mit de naam Heemklank. Mit name ’t thema  historie woor ein dankbaar 
óngerwerp. Det loog waal veur de handj, want Zöstere wurt al gauw in verbandj 
gebrach mit zien auwd verleeje. Dao kump m’n d’n auwerdóm  taege oppe sjtraot: 
kiek mer nao de sjtraotnaambördjes! 

’t Ieëste artikel det in d’n Heemklank versjeen euver de Zösterse historie woor 
gesjreve door … alweer einen auwd-missionaris. Pater Willy Peters van de paters 
van Mill Hill, einen telg van de bekènde Zösterse femilie Peters aan de sjtasie. 
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Nao viefentwintjig jaor missiearbied in Oeganda-Afrika koom d’r trök nao 
Nederlandj, wo d’r jaorelangk econoom is gewaes van ’t missiehoes van Mill-Hill in 
Roosendaal. Mer hae verbleef hieël dèk bie zien femilie in Zöstere. 
In de loup van de jaore verdeepde hae zich in de geschiedenis van zien gebaorteplaats 
Zöstere, die ‘m nao aan ’t hart loog. Hae verzamelde ‘ne sjat aan gegaeves en maakde 
dao ein dankbaar gebroek van veur publicaties in d’n Heemklank. 
Z’n ieëste verhaol in de Heemklank van 1978 woor ein versjlaag van de groate brandj 
in 1739 doe Zöstere hauf aafborde, en honderdveertieën hoezer en aeve zoaväöl sjure 
en sjtel in de vlamme opginge. 
Pós aan zienen doad in 1993 haet Pater Peters in de Heemklank gepubliceerd en 
daomit ein biedrage geleverd óm ein baeter inzich te kriege in ’t historisch beeld van 
Zöstere. Z’n lètste artikel woor getiteld Wat anderen schrijven over Susteren. Dao-
in verwis t’r ouch nao ein book mit es titel  Kerkrade door de eeuwen heen, wo-in 
Zöstere geneump wurt; want bie ’t jaor 1726 wurt genoteerd: 

 “Op 1 juni trekt een aantal Kerkradenaren op voetprocessie naar 
de heiligdomsvaart in Susteren. Susteren is meer dan twaalf 
eeuwen de bakermat en het bolwerk van de Christelijke 
beschaving in het Maasland geweest. 

Det mót pater Peters es ras-Susterdernieër es meziek in de oare höbbe geklónke! 

Det de Zösterse gemeinsjap mieë historisch besef haet gekrege is neet allein te danke 
aan pater Roozen en pater Peters, mer ouch aan emes anges. 
Det is noe èns geine auwd missionaris, mer emes dae hie in Zöstere is gebaore, 
getaoge en (gelökkig) gebleve en hie vanaovend aanwezig is; Wil Sjölpe! 
Wil is zich al vreug gaon interessere in de gesjiedenis van zien eige woonplaats. 
Meugelik zólle dao de beuk van pater Roozen ein rol bie höbbe gesjpeeld. Óm mieë 
kènnis en inzich te verkriege in de Zösterse historie is Wil jaorelangk op ‘ne vaste 
middig in de waek nao ’t Rieksarchief in Mesjtreech getroch. Want dao koos t’r waal 
vènje waat t’r zóch; zoa es: 
o De archieve van de gemeinte Zöstere van veur 1800 
o Ein groat gedeilte van de archieve van de Amelbergaparochie 
o ’t archief van “’t kapittel van het stift van Susteren”. 

Ouch elders haet hae de archieve geraodpleeg, zowie ’t ómvangriek archief van. de 
plaatselike sjötterie St. Sebastianus, euver de periode 1637-1835. 

’t Loog veur de handj det Wil euver al die opgedaone kènnis ging sjrieve. D’n 
Heemklank booj ‘m daotoe de gelaegenheid. 
’t Ieëste artikel det Wil in d’n Heemklank publiceerde, woor in 1982 mit es titel 
Plaatsnamen in het Susterense. Vanaaf det jaor pós noe haet t’r zoa’n twieë- hónderd 
artikele gesjreve. 
Aan inspiratie haet ‘t ‘m neet gefaeld. Dèk twieë artikele in eíne Heemklank, ènnige 
kieër zelfs vief!  
Zien publicaties höbbe practisch ummer de historie van Zöstere es óngerwerp en den 
mit name de kirk en häör gesjiedenis. Ich neum veur de voeseweg ein paar titels: 
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o De bouw van de St. Amelbergakerk 
o Salvatorkerk, Amelbergakerk en Willibrord 
o Rondom de Amelbergakerk 
o Verdwenen wandschilderingen in de Amelbergakerk 
o Grafstenen in en om de Amelbergakerk 
In ein serie artikelen haet Wil zoawaal ’t interieur es ’t exterieur van de kirk besjreve. 
Euver zoaget alles wat in de kirk en de sjatkamer te zeen is, haet t’r mit kènnis van 
zake en good gedocumenteerd interessante artikele gesjreve. 
Ich vraog mich waal èns aaf wie väöl tied det ter daoveur in de kirk haet doorgebrach! 
En daobie d’n tied nog opgetèld  det d’r – same mit angere – besjtaed aan 
róndjleidinge in de kirk, kan m’n toch mit rech zègke: Wil Sjölpe is d’n troewste 
kirkgenger van de parochie! 

Mer naeve de kirk en häör gesjiedenis, kómme in zien publicaties ouch allerhandj 
anger óngerwerpe oet de Zösterse historie aan de orde: ein paar titels: 

o De inventaris van de archieven van het stift van Susteren 
o Oudste geschiedenis van Susteren 
o Statuten van het stift uit 1348 
o De heilige Sanderbout 
o Zwentibold in onze streeek 
o Amelberga, wie was zij? 
o Schepenen, burgemeesters en raadsverwanten 
o Opheffing van het kapittel van Susteren 
o Opgravingen Salvatorplein 
o Bevolking van Susteren in 1799 
o Verdedigingswerken van Susteren 
o Susterens oude klokken 
o Vroeg-middeleeuwse wegen in Susteren 

Op ziene jaorelange sjpeurtoch nao de auw gesjiedenis van Zöstere haet t’r dèk 
interessante óntdèkkinge gedaon: ’n veurbeeld. Dao is ummer aangenómme det 
Zöstere twieë sjtadspaorte haet gehad: de Winckelpaort aan de zuidkantj, de 
Veurderpaort aan de noordkantj. 

Mer Wil haet oet auw documènte kónne vassjtèlle det t’r ein derde sjtadspaort is 
gewaes, de Ploeghenpoort aan de oaskantj van Zöstere, zoa óngevieër wo noe 
“Kapittelshof” ligk. 
En wis geer det tösje 1851 en 1877 zestieën Zösterse hoeshauwes nao Amerika 
emigreerde? Wil haet ze opgesjpäörd, mit de name d’rbie. 
Waat wèt Wil neet! Me kan ‘m ’t wanjelend geschiedenisbook van Zöster neume! 

Wil sjunk mit name väöl aandach aan de geschiedenis van ’t óntsjtaon, de sjtichting 
van Zöstere, in de tied van de vroege middeleeuwen, ‘nen duustere tied wo weer 
weinig van wete. ’t Geuf euver die periode neet väöl sjriftelikke brónne, wo-oet 
historici kónne pötte, nog aafgezeen van ’t feit det neet alle brónne helder water 
gaeve! 
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Wil sjtèlt in zien publicaties sóms vraoge waat betruf de betroewbaarheid van 
besjtaonde sjtandjpunte en wis daobie op meininge die taegesjtriedig zeen. Daodoor 
is hae ein eige visie gaon óntwikkele euver de auwdste geschiedenis van Zöstere, 
wobie hae opmerkelikke oetsjpraoke duit, die dèk aafwieke van besjtaonde 
opvattinge. 
Zoa wurt volges ’t historisch verhaol aangenómme det de sjtichting van Zöstere 
gebaseerd is op de schenkingsakte van 714, wobie Pepijn van Herstal ein landjgoed 
Suestra sjunk aan Willibrordus óm ein kloaster en kirk te boewe. 
Aan de sjtichting van Zöstere wurt dus de naam van Willibrordus verbónje. 
Mer Wil geuf, oetveurig gedocumenteerd, aan det de sjtichting door Willibrord mit 
groate waarsjienlikheid nao ’t landj der fabele verweze kan waere. 
Volges hem is Zöstere gesjtich door Amelberga, die róndj 700 haet gelaef. Zie woor 
de dochter van Sanderbout, telg oet ein auwd Frankisch keuninklik gesjlach, dae 
Amelberga in sjtaot sjtèlde ein kloaster in Zöstere te sjtichte. 

Mer det is neet allemaol volges ’t auwd, vertroewd verhaol, wobie Amelberga in 
verbandj wurt gebrach mit d’n tied van keuning Zwentibold, róndj 900. 

Wil is ouch tot de conclusie gekómme det Zwentibold neet in de kirk van Zöstere is 
begrave en ouch óntkènt hae det de Zösterse abdij door de Noormannen is verwoes 
en daonao weer opgeboewd. 

Wil duit dees oetsjpraoke natuurlik neet zoa mer oet de losse pols, mer óngerboewd 
mit de neuëdige argumènte, wobie zien groate betrokkenheid bliek. Mer zoa-es te 
verwachte vilt, waere dees opmerkelike oetsjpraoke door angere mit taege-
argumente weerlag: ónger angere door classicus Guus Janssen oet Zittert, groat 
kènner van de sjtreekhistorie, dae noe en den ouch in de Heemklank interessante 
artikelen publiceert euver de historie van Zöstere. 
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En zoa óntsjpunt zich den eine boeiende pennesjtried, dae geer in d’n Heemklank 
kónt volge en wobie geer zelf kónt oetmake, welk verhaol ’t betroewbaarste 
euverkump. 

Zelf bèn ich tot de conclusie gekómme det wie deper m’n 
duuk in ’t verleeje, des te lestiger ’t wurt óm de echte 
historische feite baove water te kriege. 

Mer Wil: eín dèngk mós te mich belaove: gank noats bewieze det de vrouw van 
Zwentibold gein graasboerin woor ! Want anges kóm ich nog ‘ne nuuje vastelao-
vessjlager aan ’t make! 

Mer Wil haet neet allein geplubliceedt in de Heemklank. Es redactielid verzörg hae 
al jaore, de lètsten tied same mit Annie Schreuders-Derks en Cor Voorter, de 
samesjtèlling en oetgave van dit blaad, det (tösje häökskes) aan de viefendertigste 
editie toe is.  

Daonaeve is Wil al hieël lang secretaris en groate sjteunpilaar van de Natuurvrienden 
en woor d’r indertied bezunjer actief es besjtuurslid van de stichting Oudheden van 
Susteren. 

Bie al die activiteite treujt Wil noats oppe veurgróndj. Hae is ummer de sjtil krach 
die achter de sjerme väöl werk verrich. Ouch emes wo me noats tevergaefs ein 
beroep op duit. 

’t Is ein good gedach gewaes van ’t besjtuur van de Vereniging van Natuurvrienden 
óm in de serie Susteren Weerspiegeld ein oetgave te verzörge van werk van Wil 
Sjölpe, zoadet men ouch boete de laezers van de Heemklank, dao kennis van kan 
numme. 

Dees oetgave bevat twieë thema’s:  “Heilige Willibrordus” en  “Heiligdomsvaart” 
en is es van auwds weer riekelik geïllustreerd door d’n hoes-arties van de 
Natuurvrienden Huib Heijnen. 

In dees inleiding bie de presentatie van ’t book van Wil höb ich ’t neet euver ’t 
betreffende book gehad, mer höb ich, veur de variatie ein beukske aope gedaon euver 
de sjriever zelf.  

Oeteindelik gaot geer ’t book zelf laeze, wobie ich uch väöl laesgenot wunsj. 
Wil, 
inderdtied haet pater Roozen ’t vinster op ’t verleeje van Zöstere aope gezat. Weer 
haope det ’t dich gegaeve is die vinster nog wiejer aope te make, want ’t sjoan 
verhaol van ’t auwd Suestra is nog lang neet aaf.. 
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Inleiding boekpresentatie 
Wil Schulpen  

De beoefening van de 
geschiedkunde is niet 
te vergelijken met die 
van natuurweten-
schappen of wiskunde. 
Bij deze laatste rolt via 
een systematiek eruit 
of het een waarheid 
dan wel onwaarheid is. 
Er wordt een bewijs 
geleverd. Bij de 
scheikunde kun je iets 
samenvoegen of 
ontleden en met enkele 

hulpmiddelen komt men tot een resultaat dat in grote lijnen te reproduceren is.  De 
uitkomsten zijn duidelijk; dat geldt ook voor de natuurkunde. 

Maar bij de beoefening van de geschiedkunde kom je een ander fenomeen tegen. 
Documenten en geschiedkundige teksten die een gebeurtenis beschrijven, worden 
beoordeeld. Door de een wordt de tekst geheel aanvaard, door de andere deels en een 
derde zegt dat je het beter naar de prullenbak kunt verwijzen. Probeer daar maar eens 
wijs uit te worden.  

Het moge in ieder geval duidelijk zijn, omdat mensen teksten en gegevens verschil-
lend interpreteren, dat ze dan ook tot verschillende geschiedkundige opvattingen 
komen. Een discussie is voor de schijn vaak wel mogelijk, maar in werkelijkheid 
levert dat niet veel op. Laten we een voorbeeld uit de Susterense overlevering geven: 
Gilles van Orval zegt omstreeks 1250 dat Sanderbout het klooster Susteren sticht. 
En tevens dat Sanderbout Zwentibold is.  

Men kan nu op minstens twee totaal verschillende manieren verder gaan met deze 
tekst omdat we ook weten dat het klooster eind zevende eeuw gesticht is, namelijk 

Redenering A: Zwentibold stierf in 900, dus moet hetgeen beschreven is, eind 
negende eeuw hebben plaats gevonden. Vergissing van de schrijver: niet  stichting 
maar herbouw!  

Redenering B: Het klooster is eind zevende eeuw gesticht, dus hetgeen beschreven 
wordt is in die tijd gebeurd. Nu is de vergissing: Zwentibold is dan niet Sanderbout. 

Beide redeneringen geven een aanvaardbare reden voor de datering van de gebeur-
tenis en we moeten in beide redeneringen  een foutje van de schrijver herstellen. 
Andere details moeten dus uitsluitsel geven. 
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Daarom is het belangrijk dat men allereerst een beeld van de geschiedenis vormt 
zonder discutabele schriftelijke bronnen. Inmiddels zijn er voldoende hulpmiddelen 
en aanvaarde algemene theorieën dat men al een beeld kan vormen hoe een en ander 
zich ontwikkeld heeft, zonder dat er al personen ten tonele geroepen worden die iets 
bijzonders toevoegen aan de plaatselijke geschiedenis. 

Het eerste hulpmiddel is de geografie, geologie met de terrasvorming, de bodem-
gesteldheid, het landschap ten gevolge van de grondsoorten en rivieren en beken. 
Vervolgens is er een reconstructie van het wegennet, met behulp van oude kaarten 
en natuurlijk het voorgemeld hulpmiddel. Tevens is er de toponymie, die ons 
behulpzaam is met het oorspronkelijk gebruik van gronden.  
Zeer belangrijk is natuurlijk de archeologie, de bodemvondsten die gedateerd kunnen 
worden en ons iets vertellen over wie, wanneer en hoe ze er geleefd hebben. 
Tenslotte zijn er nog twee algemene concepten: (1) hoe gehuchten, dorpen en steden 
zich ontwikkeld hebben. Welke we als randvoorwaarden beschouwen, denk daarbij 
aan twee typen landbouwgronden voor akkerbouw en voor veeteelt. Er moet water 
zijn, hout voor bouw moet in de buurt aanwezig zijn, wegen, veiligheid. 
(2) Ook kijken we naar ontwikkelingen in onze eigen streek, namelijk wat er elders 
gevonden is en hoe men het vertaald. De grote lijn zal zeker hetzelfde zijn! 
Een voorbeeldje voor dit laatste is: het blijkt dat in het derde kwart van de zevende 
eeuw te  Sittard, Obbicht en Stein de heidense grafvelden stoppen. Men verklaart dit 
door aan te nemen dat de kerstening zijn werk heeft gedaan en begravingen plaats-
vinden bij kerken. Ten gevolge van die oudheidkundige dateringen én de verklaring 
ervan neem ik voor Susteren óók aan dat de kerstening dan rond 675 praktisch 
voltooid is. 

Wanneer we al die hulpwetenschappen gebruiken, komen we voor Susteren tot het 
volgend beeld: Het begint met een zevende eeuwse landbouwnederzetting in Feurth; 
ca. 675 is de nederzetting gekerstend; rond 680/690 stichting van een klooster-
nederzetting ca. 500 meter van de landbouwnederzetting; rondom de kloosterkerk 
een 8e/9e eeuws grafveld, welk ons duidelijk maakt dat we met een vrouwenklooster 
te maken hebben; dan rond 1000 tijdens de grote ontginningsfase een nieuwbouw 
van de abdij en ten gevolge daarvan een derde nederzetting, namelijk de pre-
stedelijke kern aan de ovaalvormig markt; daarna groeien de drie nederzettingen 
samen;  en in de twaalfde / dertiende eeuw stadsvorming: Het resultaat is zichtbaar 
op de Tranchotkaart ca. 1800. 

Hoewel misschien mosterd na de maaltijd. Het zojuist geschilderde concept, het 
algemene beeld van de geschiedenis van Susteren, wordt uitgewerkt in een verhaal 
wat wellicht over enige tijd zal verschijnen en heet  Susteren van landbouwneder-
zetting tot stad.  
Onderdelen ervan zijn reeds gepubliceerd in de Heemklank, waarbij ik denk aan 
artikelen als  Het vroeg-Middeleeuws grafveld bij de Amelbergakerk (2011), 
Helsene: Hout, Elsen, IJs, Isen (2010), toponymie: Susteren en de geboorteplaats van 
Amelberga (2013) en vroegmiddeleeuwse wegen in Susteren (2012). 
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Willibrord 
Nu willen we dan naar Willibrord gaan. Hoe past nu een figuur als Willibrord binnen 
dit plaatje. Twee vragen zullen dan beantwoord moeten worden: 
 Hoe past het document van 714 binnen dit plaatje ? 
 Waarom komt Willibrord naar Susteren en hoe is zijn erfenis verdwenen ? 

Aangezien het document van 714 in een afschrift van vier of vijf eeuwen na 
Willibrords dood tot ons gekomen is, kan men moeilijk de plaatsnaam Suestra 
(=Zöstra) of streeknaam Maasgouw als bewijs beschouwen. Immers de twaalfde 
eeuwse afschrijver in Echternach kende – dat mogen we toch wel aannemen – het 
Maasland met de abdij Zöstra. Hij kan en zal ook de tekst gemanipuleerd hebben. 
Zo wordt bijvoorbeeld aangenomen dat hij de plaatsnamen moderniseerde en dan 
kun je al gauw een fout maken als je de afschrijver positief wilt benaderen. Anderen 
zeggen dat hij bewust teksten vervalste omdat de abdij Echternach ergens bezittingen 
wilde opeisen op basis van die teksten. 
Los daarvan of misschien juist daarom lijkt het mij dat we naar details moeten kijken 
welke oninteressant voor de afschrijver waren en die dan toch in ons plaatje passen. 
Eigenlijk verwachtte ik vooraf hier niet veel van. Want dertien eeuwen zijn erover 
heen gegaan en probeer dan maar eens details te vinde, welke jouw reconstructie 
ondersteunen. Echter het bleek anders. Ik ben nog steeds verbaasd dat er nog zoveel 
is, dat aanknopingspunten biedt met de Susterense geschiedenis, zelfs na 
dertienhonderd jaar! 
Ten eerste: Bij de kerstening zal er – gezien de ligging – binnen de landbouwneder-
zetting een kapelletje en een kleine behuizing voor de missionarissen zijn gebouwd. 
In het document van 714 is inderdaad sprake van een bidkapel met een kleine 
behuizing. Pepijn herbouwt die tot een basiliek, bedoeld wordt dat het zaalkerkje 
verbouwd werd tot een driebeukige kerk. De kleine behuizing (kleine cel genoemd) 
werd een klooster. Hetgeen in het document beschreven wordt, past binnen het beeld. 
Als tweede aanwijzing zien we dat Pepijn de missiestatie  koopt met zelfs geld, toen 
een uitzonderlijke gebeurtenis,  van Albericus en z’n compagnon. Het kan toch 
nauwelijks toeval zijn dat de twee de patroonheiligen  van Susteren Albericus en 
Gregorius zijn. Met de tweede naam is dan wel iets in de loop der eeuwen mis- 
gegaan. Maar onze missionaris en patroonheilige Albericus verkoopt aan Pepijn zijn  
missiestatie en die geeft het aan de missionaris Willibrord. Alhoewel er ergens iets 
in de dertienhonderdjarige overlevering mis is gegaan met de tweede naam, past een 
en ander toch bijzonder in het Susterens plaatje. 
Als derde aanwijzing beschouw ik een complex van gegevens rond de latere over-
levering van het Papenmunster. Het begrip Papenmunster betekent monniken-
klooster of een variant daarvan. Van een ander monnikenklooster dan dat van 
Willibrord wordt in de Susterense overlevering geen gewag gemaakt.  
En daarbij komt dat het verlaten klooster in de late middeleeuwen enerzijds diende 
als parochiekerk, waarom ze als kwartkapel in de lijst van parochiekerken van het 
gouden dekenaat Susteren was opgenomen en anderzijds werden de klooster-
gebouwen als woonruimte in beslag genomen, wat we kunnen afleiden uit het feit 
dat de familienaam van Papenmunster in de late middeleeuwen gangbaar was. 
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Tenslotte wil het dat de patroonheiligen in het document, Petrus en Paulus, overge-
nomen zijn door de jongerenschutterij van het stadje en tevens zien we als geestelijk 
ambt onder de naam Papenmunster de patroonheilige Willibrord verschijnen. 

Zelf vraag ik me steeds af hoe zeker is het nu dat we het document van 714 op 
Susteren mogen toepassen ? Hoe groot is de kans dat het waar is? Dan komt de 
wiskunde om de hoek kijken, beter gezegd de statistiek. Vervelend hierbij is dat we 
hierbij inschattingen moeten maken. En dat is subjectief. Namelijk vind je de 
argumenten onzinnig (kan 10% waar) , niet erg waarschijnlijk (25%) , twijfelachtig 
ofwel ja/nee (50%), wel steek houden (75%) of zeer waarschijnlijk (90% waar). 
Wanneer we de kans voor die drie argumenten even groot achten, dan levert dat een 
kans op dat het verhaal waar voor het traject  niet erg waarschijnlijk tot  
steekhoudend tussen de 60 en 98% kans. Zo gezien mag men er statisch vertrouwen 
in hebben. 
 
De tweede vraag die we wilden beantwoorden is, wat Willibrord in Susteren te 
zoeken had en waarom  hebben we geen latere aanwijzingen ? 
Het document van 714 geeft ons gelukkig ook nu weer een duidelijke aanwijzing, 
alhoewel die niet direct is. Merkwaardig in de tekst is namelijk dat Pepijn een 
missiestatie koopt met geld, deze groter laat bouwen en direct aan Willibrord 
schenkt. Bedenk daarbij dat de tachtigjarige  Pepijn op zijn ziekbed, mogelijk zelfs 
al sterfbed lag.  
Hoe we deze tekst moeten zien, wordt niet geheel duidelijk, maar wel maakt het 
helder dat er een zekere druk op de ketel stond. Mij lijkt dat het complex anders niet 
gekocht was, herbouwd en ook nog weggegeven. 
Wanneer men dit gegeven echter in de context van de historische gebeurtenissen uit 
die jaren plaatst, dan wordt alles duidelijk. Namelijk Pepijn was ziek, verzwakt en 
een oude zieke of stervende man. Zijn erfgenamen waren ongetwijfeld al bezig om 
gunstige posities te verwerven om aan te treden, zoals de notabelen op de hand te 
krijgen. De eerste tekenen van de opvolgingsoorlog tussen Karel Martel en de 
kinderen van Plectrudis zullen al zichtbaar zijn geweest. Buitenlandse vijanden, ooit 
vernederd door Pepijn, zagen hun kans, zoals koning Radboud van Friesland, die 
zijn verloren gegane gebieden terug heroverde. 

Bij dit laatste zijn we terug bij Willibrord, want Radboud en Willibrord waren 
bepaald geen vrienden en het is dus logisch dat Willibrord vluchtte en ten einde raad 
zijn heil bij Pepijn zocht. Deze gaf hem Susteren als toevluchtsoord, asiel, voor 
hemzelf en zijn metgezellen. 
Enkele jaren later zien we dat Willibrord en zijn  monniken inderdaad in Susteren 
verblijven 
In of rond 719 komt Karel Martel als winnaar uit de opvolgingsstrijd. En even later 
wist hij Radboud te verslaan en Karel gaf de burcht Trajectum aan Willibrord als 
centrum voor zijn bisdom. 

In dit plaatje zien we dat Willibrord een vijf- of zestal jaren in Susteren gewoond 
heeft en dat hij daarna teruggegaan is naar zijn missiegebied. Dat gebied was nu 
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uitgebreid met de overige delen van Friesland inclusief de burcht Trajectum, welk 
men voor Utrecht houdt  
De relaties met Susteren werden geheel verbroken, zoals Koningin Wilhelmina met 
Londen brak na de bevrijding van Nederland.  
In de overlevering na 720 vinden we en horen we nooit meer iets van een relatie van 
Willibrord met zijn toevluchtsoord of asiel Zöstra. 

Wellicht was ik in Susteren aanvankelijk de persoon die het meest twijfelde aan een  
relatie Willibrord –Susteren. Met bovenstaande argumentatie heb ik me in ieder 
geval zelf ervan kunnen overtuigen dat de feiten er op wijzen dat Willibrord 
inderdaad een vijf- of zestal jaren in Susteren vertoefd heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heiligdomsvaart. 
Naast een verhaal over Willibrord is in het boekje een verhaal opgenomen over de 
heiligdomsvaart, waarbij de focus op Susteren ligt. In grote lijnen geldt voor de 
hoofdpersonen uit dit verhaal hetzelfde als boven geschilderd is voor Willibrord. Ik 
ga er verder ook niet op in. De hoofdpersonen van de Susterense heiligdomsvaart en 
in de Middeleeuwen het aandeel van Susteren in de regionale heiligdomsvaart zijn  
de patroonheiligen van de basiliek, namelijk Amelberga, Albericus en Gregorius. 
Van hen werden al in de middeleeuwen de relieken getoond, terwijl bij het tonen van 
de relieken aan de verzamelde pelgrims op het plein voor de kerk via een luik in de 
middentoren bijzondere relieken getoond werden zoals de beker van Amelberga, de 
tuniek van Albericus en de gordel van Gregorius. Wellicht dat in latere perioden ook 
het kleed van Sanderbout aan de mensen getoond werd. 
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De heiligdomsvaart is zeker van oorsprong een puur reliekenfeest, dat mogelijk zijn 
oorsprong vindt in het kerkwijdingsfeest, waarbij ook de traditie ontstond van 
reliekenverering. In Aken waren dat bijzondere kledingstukken van Jezus, Maria en 
andere Bijbelse figuren. Toen een deel van die kerkschat aan Kornelimunster 
geschonken werd, werd dit klooster mede pelgrimsoord en ook de Servaas te 
Maastricht schoof aan. Rondom deze kloosters ontwikkelde zich een netwerk van 
voornamelijk kloosterkerken met bijzondere relieken die meedeelden in de pelgrims-
tocht welke op het einde van de middeleeuwen heiligdomsvaart werd genoemd. De 
pelgrims waren niet alleen mensen die de tocht aflegden voor een bijzondere wens, 
maar ook mensen die een bijzondere schuld wilden inlossen of mensen die door de 
wereldse overheid veroordeeld waren tot het doen van die pelgrimstocht. Mensen 
die het zich konden veroorloven, huurden ook wel een beroeps-pelgrim in, die dan 
voor hen de pelgrimage moest voldoen. 
In de loop van de zestiende eeuw maakten men evenals in onze tijd een geloofscrisis 
mee, hetgeen onder meer tot uiting kwam in de opkomst van het protestantisme. Een 
van de pogingen om de mensen meer bij de kerk te betrekken was het omvormen 
van puur religieuze broederschappen in meer wereldse broederschappen met 
tradities van de schutterijen. We zien dat in de opkomst van vele schutterijen, dus 
geen stadschutterijen, op het platteland. In het Susterense is de broederschap van St. 
Nicolaas hier een voorbeeld van. 
In Susteren lijkt de heiligdomsvaart in die tijd ook  het loodje gelegd te hebben. 
Wellicht begreep men begin achttiende eeuw de zevenjaarlijkse traditie niet meer en 
kende men in de twintiger jaren een aflaat die zeven jaren duurde. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw was de massa weer diepgelovig en kwam 
de reliekenverering weer tot aanzienlijke bloei. Na Maastricht werd ook in Susteren 
de heiligdomsvaart weer op de agenda gezet. Het was nu geen gezamenlijke vaart 
meer, maar ieder afzonderlijk. Dit komt onder meer tot uiting in het feit dat het niet 
dezelfde pelgrims zijn die al die plaatsen tijdens de heiligdomsvaart bezoeken, maar 
dat de pelgrims meer gericht zijn op één reliekenschat en in de praktijk dus veelal uit 
de omgeving van het heiligdom komen. Voor Susteren betekent dit dat het grootste 
deel van de pelgrims bij deze heiligdomsvaart uit de omstreken komen, dus het 
gebied Roermond-Maaseik- Sittard-Selfkant en niet zozeer enige honderden tot 
duizenden van heinde en ver. 
Ook deze tweede religieuze getinte heiligdomsvaart ging ten onder in een nieuwe 
geloofscrisis van de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw. Mensen als 
pater Roozen, Wil Wackers en Evert Zits sprongen toen in de bres voor de heilig-
domsvaart en wisten via een nieuwe formule de derde vorm van de heiligdomsvaart 
te initiëren. Het religieuze karakter werd minder, al bleef de kern ofwel het gemeen-
schappelijke van alle vormen van de heiligdomsvaart, het tonen van de relieken wél 
gehandhaafd. De heiligdomsvaart is meer cultureel georiënteerd, het Spel spreekt de 
Susterenaar vooral aan. De stoet trekt de mensen van buiten. Tentoonstellingen en 
muziekvoorstellingen trekken zowel de Susterenaar als de bezoeker. We laten ons 
verrassen of we bij de komende heiligdomsvaart een nieuwe twijg aan de boom van 
de heiligdomsvaart kunnen ontdekken.   – Dank u. 
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Gelaeze  
Recepten uit de Limburgse keuken 
Wil en Netty Engels-Geurts hebben hun sporen verdiend. Ze hebben een enorme 
kennis van de culinaire geschiedenis van deze provincie en hebben in de loop der 
jaren een reeks boeken uitgebracht waarin ze deze ook vastleggen. Ze geven veel 
bakdemonstraties en zijn bij veel evenementen te gast om telkens weer nieuwe 
mensen met de Limburgse keuken te laten kennismaken. 
 Koken met Limburgs bier voegt extra smaak toe aan de gerechten. Van de alcohol 
blijft niets over, want die vervliegt. Dat biedt vele mogelijkheden voor nieuwe 
recepten en bestaande gerechten krijgen een bijna geheel nieuwe smaak. Alle 
Limburgse brouwerijen uit Nederland én België hebben hun medewerking aan dit 
project verleend. Dit boek verscheen voor het eerst in 2008. 
  Zelf brood bakken is zodanig opgebouwd dat elk recept zowel in de oven als in 
de broodbakmachine kan worden bereid. Stoet, Limburgs roggebrood, mikkemenkes 
en suikerbrood staan erin beschreven, maar ook gewone witte en bruine broden, 
brood zonder gist, Kerstbrood en uienbrood. Het boek werd in 2004 voor het eerst 
gepubliceerd.  
  Vlaai en ander Limburgs gebak wordt door de Volkskrant hét standaardwerk 
over Limburgse vlaaien genoemd. Hierin staan stap voor stap-beschrijvingen van 
zoveel Limburgse heerlijkheden dat het moeilijk kiezen is waarmee te beginnen. De 
kruimeltjesvlaai met die heerlijke schuimlaag, kersen- of pruimenvlaai of toch maar 
een ander gebak zoals nonnevotte met carnaval, worstenbroodjes met Kerstmis, een 
opzat bij een bruiloft of een meikook in de meimaand. Dit is een echte doorloper uit 
2002. 
 Leer Limburgs koken is echt bedoeld voor de beginneling in de keuken. Daarom 
is het ook geschreven met hulp van dochter Peetjie Engels, die alle recepten op eigen 
houtje heeft gecontroleerd. Prachtig geïllustreerd met demonstratiefoto’s. Het boek 
verscheen in 2012 voor het eerst. 

Wilt u meer weten over de auteurs of de boeken, neem contact op met Uitgeverij TIC 
043-3262414 of kijk op www.uitgeverijtic.nl  

Harmonie 
Op zondag 20 oktober 2013 behaalde onze Harmonie tijdens het Bondsconcours van 
de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen in “de Oranjerie” in Roermond een 
1e prijs met 81,42 punten in de 3e divisie. 
De Drumband van onze vereniging bestaat dit jaar 60 jaar.  
Op 15 juni j.l hebben een aantal slagwerkers deelgenomen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen in Heel. Het kwartet: Matthijs Geraerts, Wouter Grootjans, Luuk 
Wolfs en Bas Pustjens kwamen uit in de 2e divisie Multipercussion en behaalden 90 
punten. Als solist trad op Emile Velthuis in de 5e divisie kleine trom en hij scoorde 
eveneens 90 punten.  
Met trots mogen deze slagwerkers zich Nederlands Kampioen noemen. 
  

GELAEZE     

http://www.uitgeverijtic.nl/
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‘t Zunneke 

opent haar deuren en nodigt u uit voor een 
kunstmiddag waar u de gelegenheid hebt om de 
werkstukken van cliënten te bewonderen en 
gedichten van Jo en Marjo van Es te 
beluisteren.Christine Regber-Martens en Theo 
Meeuws zijn ook te gast en presenteren hun boek 
“Zoevendemamma Altijd De Hort Op”.  

Het boek laat ons nadenken over hoe we beter 
met gehandicapten kunnen omgaan. Dit verhaal 
maakt de beeldvorming over mensen met 
cerebrale parese en andere handicaps positiever. 
Voor meer informatie over het boek en de 
auteurs, ga naar www.zoevendemamma.nl .  

De verkoopprijs van dit bijzondere boek bedraagt €19,95. Indien gewenst is het ook 
als e-book (PDF) verkrijgbaar voor €12,50. Christine zal de verkochte exemplaren 
signeren. Dus kom en geniet van een gezellige middag op 29 september 2013. Wij 
verheugen ons op uw komst naar Ut Zunneke – Vliegenstraat 38 6241CH Bunde. 
Het programma vindt plaats tussen  14:00 en 17:00 uur. 
  

http://www.zoevendemamma.nl/
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Awwer Foto’s - D’n tunnel in aanboew  (Foto’s oet ein gezèt van 1918) 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AWWER FOTO’S 
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Programma komende twaalf maanden (gewijzigde data!!) 
Vrij. 17 jan.2014 Thema-avond  over Majoor Evans “Spelen in Vrijheid” (WOII). 

Aanvang 19:30 uur; locatie: Vastrada 

Vrij. 21 maart Verschijnt Heemklank 1, 2014. 

Din. 22 april Jaarvergadering; na pauze filmpjes van eigen bodem; Aanvang 
19:30 uur; locatie Vastrada. 

Din. 13 mei Busreis. Tour des chateaux historique 

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

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

Zat. 21 juni Verschijnt Heemklank 2, 2014. 

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

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

Zon. 21 september Verschijnt Heemklank 3, 2014. 

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

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

Zon. 21 december Verschijnt Heemklank 4, 2014. 

Alle programmaonderdelen onder voorbehoud   
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