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Weurdje van de redaksie 
Langkzaam óntwaak de weld oet de wèntjersjlaop. De zón lieët zich mieë en mieë 
zeen en ouch de daag beginne weer te lenge. Het wurt lente! Veur väöl luuj kènt det 
neet sjnel genóg gaon. Angere wille ‘t leefs drek door nao de zomer. Jederein ziene 
eige meug. 
Es redaksie sjpele ós de seizoene neet ech parte, mer soms waal aktiviteite die eigelik 
gepland sjtaon direk nao ‘t versjiene van d’n Heemklank. Dees oetgaaf vilt ein paar 
waeke later op de deurmat, omdet get biezunjers sjtóng te gebeure wo de 
Natuurvrienden bie betrokke wore. 
In good euverlègk höbbe weer den ouch besjlaote óm mer get later te versjiene. Mót 
kènne vènje weer! 
Aan de website is ouch flink gesjleuteld de lètste maonje. Ouch dao kènne weer es 
redaksie allein mer bliej mit zeen. Want naeve de vaste oetgave van d’n Heemklank 
kènne weer anger informasie via de website 
 doorgaeve. Besjtuur en redaksie gaon sjtraks ein bron  
van informasie in woord en beeld bereikbaar make  
euver Zöstere. Neet allein alle jaorgeng van  
d’n Heemklank mer ouch aw foto’s en anger informasie! 
Veur noe, väöl laesplezeer!  
 
De redaksie 
 
 
 
 
 
 
 

Rabobank Clubkas Campagne 

Net als voorgaande jaren heeft de Vereniging van 
Natuurvrienden Susteren zich  ingeschreven voor de 
Rabobank Clubkas Campagne 2015. Leden van de 
Rabobank Westelijke Mijnstreek  krijgen begin april 
een bericht met een unieke persoonlijke code om te 
stemmen in de periode die loopt van 8 t/m 21 april 
a.s. 
Door uw stem uit te brengen op de Vereniging van 
Natuurvrienden Susteren maakt u het mogelijk dat 
onze vereniging ook dit jaar weer voor een 
sponsorbijdrage in het kader van de Rabobank 
Clubkascampagne in aanmerking komt! Laat uw stem 
niet verloren gaan door te stemmen tussen 8 en 21 
april a.s.! 
Alvast bedankt voor uw stem en steun! 

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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Ein tikkelke veurjaor in de lóch 
Loek Storken 

G’r kènt ze waal, die daag in ’t veurjaor, dèks al in fibberwarie, desse aaf en toe al 
meins get “Frühling” in de lóch te veule.  
Mer ei paar daag later höbse dich inèns weer aan den duivel gebiech, en geit dich 
zó’ne vieze oastewèndj weer flink langs diene Zjwitser. Daen duvel en dae Zjwitser, 
die sjpanne den same, en helpe det sjoan veurjaorsgeveul van dich weer “zum Jaffa”. 
En es ’t boete den weer (of nog) good vies is, den mósse dich det plaetje dreije van 
dae Braobantse troubadoer Gerard van Maasakkers : “Hei, gaode mee”. Ein ech 
lenteplaetje, sjónder es ’t gans Songfestival:  

Hei, gaode mei 
We gaon ’n stukske lope 
Hei gaode mei 
De bloemkes gaon al ope 
Laot oewen jas maar hange 
’t Is nie koud 
Kam maor vlug oew haor........ 

 

 

 

 

 

 

En den te bedènke det daen erme jóng eine volledige kale kop haet. 
Op dit moment, 6 fibberwarie 2015, woor ’t euverdaag ei paar grade ónger nul, mer, 
wie me det zoa sjoan zaet, mit ein geveulstemperatuur van -11 en N.O.wèndj. Dae 
koom dus dudelik van de verkieërde kantj. 
En esse den dao es wanjelieër toch door haer mós, den krisse ónmiddelik heimwee 
nao ‘t veurjaor en nao de zangk van de nachtegaal. 
Of wie Guido Gezelle det zoa sjoan zag: 

Waar blijft hij zoo lang, 
de nachtegale ; en 
vergeet hij van ons te troosten ? 

Mer de krokusse zeen al oet. En den is ’t veur mich genóg gewaes mit die kaw en 
det ge-ozel en wil ich weer den haof in en de waeg vriejmake veur ’t veurjaor.  
Elke wèntjer es dae wèntjer al einen hieëlen tied doert, kump in de meiste luuj 
zoaget op van : “Noe haet dae toch waal lang genóg gedoerd!”, en zeen ze dem zoa 
meug wie kaw pap. 
 

DIALEK  
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In ’t Pruusjes loos uch urges :  

Sitzt der Hahn auf eine Krähe 
War kein Huhn in seiner Nähe  

Ouch dit is ein leuk veurteike det ‘t weer veurjaor wurt. 
Ich bèn den in gedachte dèks al get veuroet, wie Guido  
Gezelle, wovan de óngersjtaonde regels zeen: 

Appelbloeien, 
half ontloken,      
blijer rood ik zelden zag 
als uw bleekbloe- 
rode blomkes, vers ontluikend in de dag. 
                     ( Uit: Meidag - G.Gezelle) 

Fibberwarie, soms ouch Bibberwarie, haet altied waal al get sjoan daag. De daag 
lenge al. En de daag gaon zich ouch hieël langsaam weer vulle mit ei bietje 
zónleech en doe veuls det de zón al wermer wurt op dien vel (veural bènne achter 
de roete). 

Februari is nooit zo fel, 
Of ze geeft 3 lentedagen wel! 

Mer d’r zeen ouch nog jaore det dae wèntjer zich get langer oetsjtrek tót in april. 
Mer es d’r den in ’t veurjaor zó’n raengebuujke kump mit van dae law-werme 
raenge, den veulse ‘t : De raenge sjmaak nao lente! 

Hieël väöl luuj höbbe euver die lente al hieël väöl leuke dènger gezag : 

“Waar zijn de lentezangen? Waar zijn zij heen?” 
                      John Keats (vertaling L.Antheunis) 

“Uit de dromen van de lente 
           wordt in de herfst jam gemaakt”. (Peter Bamm) 

DE MOOISTE VROUWEN 
FLANEREN LANGS TERRASJES. 
IK NEEM ER NOG EEN 

Regen in april en “een flinke wind” in mei 
Maakt de boerkes blij 

Bie dit lètste bèn ich ummer aan ’t twiefele waat noe mit dae flinke wèndj bedoeld 
is, want mit eine boer wètse ’t mer noait. Dae kènt waal get van boere en van flinke 
wènje laote. Mer ’t sjónste in ’t veurjaor is, en neet allein veur dae boer, det d’r 
weer get in den haof kènt gaon maore! 
Ze zègke waal èns : Als het begint te vriezen 
                                 ontdooien de Friezen, 
mer gaef mich toch mer ’t veurjaor! 
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Van de vereniging 
Uit de bestuursvergadering  

“IK MOEST KLOPPEN WANT DE BEL DEED HET NIET…” 
Cor Voorter 

Zoals u allemaal weet, vergadert het bestuur iedere maand. Meestal in “‘t-Hutje” bij 
huize Schreuders-Derks of in huize Douven. De vergaderingen vinden plaats op 
dinsdagochtend, gezellig met een kopje koffie.  
Rond het tijdstip van de vergadering druppelen de bestuursleden een voor een binnen 
en zo ook voor de vergadering van januari jl. Annie was druk bezig met koffie zetten 
en haar echtgenoot Pierre zat rustig het nieuws te lezen in de regionale krant. 

De voorzitter kwam binnen en in een opperbeste 
stemming kwam er een “Goedemorgen!” uit zijn 
mond, gevolgd door de gevleugelde woorden uit 
het Belgische kinderprogramma Samson & Gert: 
“Ik moest kloppen want de bel deed het niet…!” 
Waarop de eega van Annie de krant liet voor wat 
ze was en gelijk naar de voordeur ging, deze 
opende en aan de bel ging trekken! Het gebel klonk 
door de gang tot in de keuken en bij terugkomst 
sprak Pierre: “Die duit het toch waal!”  

We hebben Pierre maar uitgelegd dat in het tv-
programma deze uitspraak keer op keer werd 
gebezigd als de acteurs binnenkwamen in de 
woning van Samson en Gert. 

 

DINSDAG 19 MEI: OPENLUCHTMUSEUM EYNDERHOOF – NEDERWEERT-EIND 
Vertrek: 12.15 uur vanaf de H. Amelbergabasiliek  

Deze middag brengen we een bezoek aan het Openluchtmuseum Eynderhoof, een 
mooi en levendig Peeldorp waar je na het passeren van de ijzeren toegangspoorten 
je meteen terug waant in de tijd van 1900. Eynderhoof is gelegen in de mooie, 
landelijke en groene omgeving van het dorp Eind (gemeente Nederweert). 
Eynderhoof bestaat sinds 1990 en is bekend om haar ambachten, het overdragen van 
tradities en gebruiken en de prachtig herbouwde panden tot een echt Peeldorp. Het 
museum groeit jaarlijks en het aantal gebouwen is aanzienlijk toegenomen. Het 
museum omvat tegenwoordig naast de zagerij "Bîj Maantje" uit 1990, de 
museumschuur "bîj Bräöbe", geopend in 1992, de Smeejerij "St. Eloy" uit 1994 en 
het bakhuis "Laôte" uit 1995. Ook werden werkplaatsen gebouwd voor de vlechters, 
schoenmakers en pottenbakkers. Er werd een oude kasseienweg aangelegd over het 
museumterrein, er zijn hagen en fruitbomen geplant, parkeerplaatsen gerealiseerd en 
de heemtuin is vergroot met akkertjes en tuinen. 
Het meest recent gerealiseerde project is de stroopmakerij Heldens, met haar 15 
meter hoge schoorsteen als belangrijke landmark vanaf de openbare weg.  

VAN DE VERENIGING 
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Bijzonder om te weten is dat het museum wordt onderhouden, bemand en beheerd 
door vrijwilligers. Dit heeft wederom geresulteerd in een geheel eigen gezicht, niet 
alleen qua cultuur en historie, maar ook als het gaat om beheer en exploitatie.  
Er is niet alleen veel te zien, maar ook te beleven en te ondernemen voor jong en 
oud. 
Spelen, eten, drinken, knutselen, ontdekken, beleven en bewonderen. Een reis terug 

in de tijd die bij menigeen 
herinneringen aan vroegere tijden 
zal oproepen. Misschien met een 
beetje weemoed. 

In de prijs zijn busreis, entree, gids, 
koffie/thee en vlaai, alsmede diner 
inbegrepen. Intekenen kan tot 12 
mei a.s. onder overboeking van € 
35,-- per persoon naar 
bankrekening: NL13RABO 0150 
2046 12 o.v.v. “Eynderhoof”. 
Vol=vol! 

 

VASTRADA KRIJGT PLEKJE IN VASTRADA 
Cor Voorter 

Woensdag 25 maart was er een feestelijke bijeenkomst in Orbis Vastrada. 
Het bestuur van de Verenging van Natuurvrienden maakte haar opwachting in de 
grote zaal van het zorgcentrum en kwam niet met lege handen. 
Het was een grote wens van medeoprichter en erebestuurslid van de vereniging Evert 
Zits om een door hem gemaakt kunstwerk, voorstellende de Heilige Vastrada, een 
permanente plek te geven in de hal van het zorgcentrum. 
De reden voor zijn wens gaat terug in de rijke historie van het eeuwenoude Susteren, 
en naar het jaar 1968. In dat jaar werd het voormalige zusterklooster, waarin het 
bejaardenhuis was ondergebracht, na een verbouwing het nieuwe bejaardenoord met 
de naam “Vastrada”. Niet alleen vanwege de historische betekenis van deze 
plaatselijke heilige, maar ook vanwege de grote deugden die haar worden 
toegeschreven als toeverlaat voor armen, zieken en hulpbehoevenden. Een mooie 
toepasselijke naam! 

Een andere reden is dat de persoon van Vastrada onlosmakelijk is verbonden met de 
ontstaansgeschiedenis van Susteren. Zij was immers de moeder van bisschop 
Gregorius en de grootmoeder van bisschop Albericus. Deze laatste twee zijn twee 
van de belangrijkste heiligen van Susteren. Vastrada, Gregorius en Albericus werden 
alle drie in de kerk van Susteren begraven. Vastrada raakte in de loop der tijd in de 
vergetelheid en er zijn van haar geen relieken bewaard gebleven.  
 



8 
 

V.l.n.r. pastoor J. Reijnders, E. Zits en J. Weinheimer 

Het is aan de priesterdichter Jacq. Schreurs te danken dat Vastrada niet voorgoed in 
de nevelen van de oudheid is verdwenen. Hij dichtte haar in 1937 een prominente 
rol toe in het Spel der Heiligdomsvaart en voert haar ten tonele als een 
beminnelijke edelvrouw, die steun en troost biedt aan zieken, armen en 
hulpbehoevenden.  

Anno 2015 kwam de historicus Evert Zits tot de conclusie dat een beeltenis van de 
naamgeefster al die jaren heeft ontbroken. Er waren  geen afbeeldingen bekend die 
Vastrada waarheidsgetrouw weergaven.  Daar lag voor de  kunstenaar Evert Zits een 
uitdaging die hij met veel verve aannam. Geïnspireerd door enerzijds de historie en 
anderzijds de legende rond de persoon Vastrada kwam onder zijn handen een beeld 
van deze heilige vrouwe tot stand.    

Het beeld van Vastrada werd door verenigingsvoorzitter Jos Douven aan “Vastrada” 
aangeboden  in de persoon van manager Miranda Feijen. Beiden wezen op de goede 
onderlinge verstandhouding en spraken de wens uit dat deze nog lang mag 
voortduren. De onthulling vond plaats door Evert Zits en emeritus pastoor Jan 
Reijnders. Deze laatste had nog een extra taak: het inzegenen van het beeld van 
Vastrada. Daarna was er voor cliënten, managementteam, het verenigingsbestuur en 
genodigden nog een gezellig samenzijn. René Denis en Jan van Wegberg zorgden 
op toepasselijke wijze voor de muzikale omlijsting met o.a. het lied “De aw kirk”, 
waarvan de tekst werd geschreven door wijlen Piet Zits.   

Het plaatsen van het kunstwerk werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting 
Weinheimer Stone  Maatschappelijk en Verantwoord Ondernemen.  
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Zösterse nuujtjes 

HAROLD K. PRESENTEERT CD HEPPENEERT 
Cor Voorter  

Harold Konickx, zoon van Huub en Marleen Konickx, is zijn roots niet vergeten. 
Tegenwoordig woonachtig in Amsterdam en regelmatig vertoevende in Susteren, 
presenteerde hij in november verleden jaar zijn nieuwste CD met als titel 
“Heppeneert”.  
Zoals bekend is Heppeneert een bedevaartsoord in Belgisch Limburg, vlak over de 
grens bij Maaseik. Harold vertoefde er meerdere malen tussen mei 2013 en juni 
2014. Samen met een aantal van zijn kompanen en een stelletje Heppeneertgangers 
werkte hij aan zijn derde album. Door deze samenwerking met derden is een 
bijzondere CD ontstaan die zich kenmerkt door de geheel eigen stijl van Harold, 
maar meer nog door een uniekheid die vooral tot uiting komt door zijn zang waarin 
een ingetogen bevlogenheid zit. Wie de CD meerdere malen beluistert, zal moeten 
toegeven dat het liedjes zijn, waar heel wat méér in zit dan een melodie met woorden.  
Zelfs in de muziek is de gevoeligheid gelegd en samen vormen tekst en melodie een 
unieke, zeldzaam voorkomende eenheid.  
Het is de derde Cd van Harold, na Mengsmering en De laatste Pionier,  en hopelijk 
niet zijn laatste. Poëtische teksten die je tot in de ziel weten te raken. Een droog-
melancholisch stemgeluid met een nooit versleten zachte G. De muziek van Harold 
K is zeer – maar zeker niet uitsluitend – geschikt voor liefhebbers van Broeder 
Dieleman en Spinvis. En ook wie van troubadours als Gé Reinders en Gerard van 
Maasakkers houdt, zal zich bij hem thuis voelen. 
 
 
 
  

ZÖSTERSE NUUJTJES 
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JONG EN OUDER TALENT ONTMOET ELKAAR IN DE KOMPENIE 
Cor Voorter 

Hoewel de officiële opening van De Kompenie verleden jaar september al heeft 
plaatsgevonden en er in de regionale media aandacht werd geschonken aan het 
behoud van een uniek gebouw voor Mariaveld-Susteren, toch nog even het volgende. 
Tijdens de officiële opening wist ons aller Evert Zits op humorvolle wijze de show 
te stelen ten koste van wethouder en gedeputeerde. Geheel in de stijl van Evert 
kregen alle genodigden nog een lesje levenswijsheid geleerd. De muzikale 
omlijsting, aangevuld met teksten over de geschiedenis van de voormalige 
jongensschool, was voor rekening van het duo Henk Steijvers en Thijs van Thoor.  

Ed Pörteners, een van de “verbouwheren”, had aan Evert gevraagd om mee te denken 
over een passend cadeau als afsluiting van het bouwproject. Al denkend en 
redenerend  werd gekozen voor een collage met foto’s van de levensloop van de 
school en personen die daarmee te maken hebben gehad. Met de precisie die Evert 
eigen is, kwam de collage stukje bij beetje tot stand, waarbij ook bij tijd en wijle de 
hulp van Ton Vranken werd ingeschakeld. Voor de uiteindelijke vormgeving werd 
een beroep gedaan op Thijs Heijnen die 
de collage in een modern jasje heeft 
gestoken. Het grafisch ontwerp van 
Thijs werd uiteindelijk op een kunststof 
ondergrond afgedrukt en in een stalen 
frame gespannen en siert nu de entree 
van De Kompenie. 
Terecht dat jong en oud talent elkaar 
ontmoeten, maar meer nog dat hun 
talenten makkelijk samen kunnen gaan.  Thijs Heijnen (l) en Evert Zits 
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Belsj, ein landj óm van te hawte 
Loek Storken 

Ónger den Tour heuërde w’r in zó’n Belsj cafeeke ’t  „wonderschone verhaaltje” : 
“Vandaag gaan ze klimmmen! Maar deze keer wel zonder epo! Dat heet nu anders!” 
En den maak ós dae Sjmeets hie op den tillevisie mer ummer weer wies, det de jónges  
weer gans zónger doping zouwe gaon rieje. Die Belsje die höbbe det waal door, die 
zègke geweun : “Dat heet nu anders!” 
Aan ein täöfelke veur ’t raam, zoadet jederein ‘m ouch good zoog, zoot eine netten 
hieër, wovan mien mam vreuger gezag zou höbbe : “Dae maak get van ziene Jan!” 
Wie w’r later mit get men aan de kal kome, zagte die óngevieër ’t zelfde van dem, 
mer den op zien typisch Belsj ( of Mezeiks?) : “Dae dènkt det zien eier twie däöres 
höbbe!” 
Eine van die jónges vertèlde ouch det d’r ein typisch Belsje ziekte haw : D.M.C. 
Weer dóm Hollenjers wiste natuurlik weer neet wat det woor. Eine van ós haw ’t 
gewete, mer woor ’t natuurlik al weer vergaete. “Ja”, zaet dae sjlumme Belsj, “daar 
heeft ’t wat mee van doen. Daar begint ’t meestal mee. Gij hebt dat zeker en vast ook 
: D.M.C :Dement Maar Content!” Det zou dich mer door zó’ne Belsj gezag waere. 
Mer toch zeen ’t leve, die Belsje. 
’t Is vlakbie, mer toch gaon aan den euverkantj van die Maasbrögk einen houp dènger  
gans anges es hie bie ós. Zoa kome w’r wanjelentaere langs ein plantekwekerie, en 
dao sjtóng op ein groat bord :  
WEGENS VERANDERINGEN ..... ZAAD LANGS ACHTER. Geer sjnap waal det 
w’r ’t dao ónger de wanjeling einen hieëlen tied euver gehad höbbe. W’r höbbe ’t 
zaod èns zoagezag “in de groep gegoaid”, mer dao woor teks bie die is neet veur 
publicatie gesjik, die durf ich uch hiej dus neet veur te sjóttele. Laote w’r ’t d’r mer 
op hawte det weer oeteindelik dus dachte, det die Belsje daoróm zoaväöl van ós 
versjille ómdet die bliekbaar “langs achter” zeen gemaak. 
Op ein terras op de mert in Mezeik, wo weer ’t dèks hieël lang kènne oethawte, 
hawwe ze ’t ein tiedje trök euver Kate. Neet euver Keetje Tippel dus, mer euver 
mesjien waal de toekomstige keuningin van Èngelandj. DIE HAW GET ÓNGER 
DE SJOLK, zagte ze. Ómdet die volges ós noait eine sjolk dreug, hawwe weer nog 
neet drek à la minute in de gate wat noe mit die loos woor. Mer al hieël gaw veel ’t 
kwartje. Die haw ein dik buukske, en neet van ’t gebekskes aete op ’t palies. Intösje 
is det dik buukske al weer euver, en höbbe ze dao al lang eine ganse nuuje prins. Noe 
zeen w’r natuurlik waal weer benuujd wat dae sjtrak weer veur gekke töän geit 
oethaole es dae get grótter is. Want die anger prinskes dao in Èngelandj, die kooste 
d’r waal get van, net wie trouwes die Belsje prinse ouch. Mer ja, eine prins dae noait 
èns get sjtómmigheid oethaolt, dao kènse natuurlik ouch niks mit. Den vuntj ’t landj 
dem ouch mer ein saai kleuëtje. 
In juli ónger den Tour de France zote w’r weer èns in ei Belsj cafeeke en den Tour 
woor op den tillevizie. Zó’ne Belsje renner woort geïnterviewd, en dae vertèlde 
detter “gein gooi bein” haw gehad. “Wat, geen goeie benen, geen goeie pillen zult 
ge bedoelen!”, zaet mich dao eine op den hook van den theek. Geer zeet ’t alweer, 
die zeen ’t toch waal sjerp in ’t landj van de patatten en de tomatten.  

DIALEK  
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Ouch ’t volgende höbbe ze dao weer hieël sjerp gezeen : 
“Vroeger konde met een damesonderbroekske enen hele velo poetsen, tegenwoordig 
alleen nog maar de bel”. 
Op ’t Belsj kieke ze ouch hieël anges taenge ’t huwelik aan. Dit is wat weer dao 
registreerde : “‘t Huwelijk is gelijk ‘ne fata morgana : paleis, palmboom, kameel. 
Plots verdwijnt alles : alleen de kameel blijft over”. 
Die Belsje kènne zich ouch óngerein waal èns eine sjtevige insjötte. Zoa hawwe ze 
’t èns eine kieër euver de kènjer. Zaet den eine Belsj taenge den angere : “Vindt ge 
dat mijne zoon op mij gelijkt ? Ziet gij gelijkenis ?” “Ach”, zaet den angere, “dat is 
toch niet zo erg. Als hij maar gezond is!” 
Op ’t Belsj wurse trouwes ouch nog netjes gewaarsjuwd esse mit ei paar pinte op de 
cafee oetlöps. Naeve de klink van de deur hóng ei bördje :  

“Bij mist slecht zicht,  
  Bij drank ook wel!” 

Ouch wat ’t vrieë betref is ’t op ’t Belsj nog gans anges es hie in Holland. Hie in 
Holland höbbe ze ein “relatie”. In Belsj höbbe ze “een lief”. Det is toch väöl en väöl 
leuker...Belsje zeen nog echte luuj, in Holland zeen ’t hawf robots gewore. Ich zèt ’t 
knupke aan en de relatie wirk, ich zèt ’t knupke oet en de relatie is oet. 
Op ’t Belsj höbse ouch hieël apaarte en flexibele sjloetingstieje in de cafee’s. Zoa 
kome w’r èns in zó’n cafeeke, en dao hóng ei groat bord : OPEN TOT 
SLUITINGSTIJD! En noe zègk mer èns det die Belsje neet flexibel en vènjingriek 
zeen. Dao is euver naogedach. 
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Ouch euver ’t golfsjpel hawwe ze dao in Mezeik ein hieël oetgesjpraoke meining :  
        WIE KLEINER DE BELKES. 
        WIE GROTER DE ZEK! 
        EN WIE DIKKER DE NEK! 
Ze vónje zó’n golfclub mer “ein knöppele-bende”. 
W’r kómme d’r ummer hieël erg gaer, op ’t Belsj, want neet allein de Belsje luuj 
zeen leuk, “maar we ontmoeten er ook steeds weer onze Belgische vrienden die we 
al heel lange tijd hoogachten: Leffe, Duvel, Achouffe en vele andere!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoa hieël soms, den wètse neet good wasse aan die Belsje jónges hóbs. Zoa zag èns 
eine taenge mich : 
„Zegt U maar jij tegen mij, 
want ik heb een hekel aan U!” 
Dao moos ich toch waal effe euver naodènke. 
Ze zeen ouch hieël geluivig. Zoa heuërde ich èns eine zègke : 
„Iedereen moet in iets geloven : IK GELOOF dat ik nog maar ene pint ga drinken!” 
Wie w’r weer op heim aan ginge, kome w’r dao in’t veldj langs ein boerderie, en 
dao hóng ’t gesjlachte verke op de leijer. Dae Belsje boer, dae det verke ging 
opaete, dae sjtóng zich daobie al in de henj te vrieve. Dae sjpichde zich natuurlik al 
op det lekker “zelfgetroch” verke. 
“Tjuu”, zaet eine van ós. “Det verke op die leijer duit mich dènke aan Ózze Leven 
Hieër aan ’t kruuts”.  
Det haw dae Belsj geheuërd. Wèt g’r waat dae makker zag? 
“Weet gij ’t verschil tussen Onze Lieven Heer en dat varken?” 
Dao wiste weer dóm Hollenjers natuurlik weer gein antjwoord op. 
“Dat zal ik U eens gauw expliqueren”, zag de jóng. “Onze Lieven Heer is voor alle 
mensen gestorven, maar dat varken alleen voor mij!” 
En noe zègk geer mer èns det die Belsje dóm zeen! 
Toch zeen d’r op ’t Belsj ouch dènger gaaroet neet anges es bie ós : 
        Daar alleen kan liefde wonen, 
        Daar alleen is ’t leven goed 
        Waar men stil en ongedwongen 
        Steeds madam haar goesting doet. 
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Zösters … vrouwluuj 
Annie Schreuders-Derks 

Aan de groate keuketaofel zoot ein jóng vrouw bie häör moder aan de koffie. Ze 
kalde euver van alles, euver de kènjer, euver ’t laeve, euver de miensj. De jóng vrouw 
meinde det zie toch waal erg väöl aan de kop haw mit häör hoeshawwe en de kènjer. 
Zie meinde toch waal det zie hieël get verplichtinge op den hals haw. 
De moder reurde zónger väöl taegesjpraok in häöre koffie en zie zag: 
“Vergaet dien zösters neet. Die beteikene ummer mieë wents doe awwer wurs. 
‘t Maak neet oet wieväöl dets doe van diene miensj en van dien kènjer hils, doe zóls 
dien zösters ummer neuëdig höbbe. Bedènk dets doe die neet vergits, dets doe aaf en 
toe get mit hun aafsjpruks en dènger mit hun same duis. En ónthawd det “zösters” 
alle vrouwluuj beteikent. 
Vriendinne, dochters, collega’s en alle vrouwluuj in dien familie. 
Doe höbs vrouwluuj neuëdig.  
Zoa is det noe einmaol mit vrouwluuj”. 
 
“Wat is det eine komieke raod”, dach de jóng vrouw. 
“Ich bön ein getrouwde vrouw. Miene miens en mien kènjer zouwe toch dao mótte 
zeen óm mien laeve plezerig te make.” 
Toch loesterde zie nao häör moder. 
Zie heel kóntak mit häör zösters en maakde jeder jaor weer angere vriendinne. 
Nao eine tied koom zie d’r achter waat häör moder gemeind haw. 
Went door ’t laeve haer verangeringe en vraemde zakes in ein vrouw greuje, den 
zeen “zösters” sjteunpilaere en vergeliekingsmateriaal. 
 
  

DIALEK 
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Den tied vergeit. 
‘t Laeve euverkump dich 
Aafsjtandj geuf sjeijing 
Kènjer greuje op 
Leefde greujt en vergeit 
Harte braeke 
Awwers sjterve 
Cóntacte verangere 
Carrières loupe aaf 
 
 
 
 
 
 
Mer…Zösters zeen dao…tied en aafsjtandj maak niks oet. 
Ein zöster is ummer dao wents doe ze neuëdig höbs. 
 
 
 
 
 
 
 

Bliedsjap wurt mit zösters gedeild. 
En wents doe gans allein in ein gaat vils of 
door eine sjlechte tied mós gaon, den zólle 
vrouwluuj aan de kantj sjtaon óm dich 
mood in te kalle, veur dich tössjebei te 
kómme, veur dich op te kómme, en aan ’t 
ènj mit aope erm dich helpe. 
Zie kieke den neet nao regelkes en loupe 
naeve dich. 
Zie fieëste mit dich en zie kómme óm dich 
oet de ozel te höffe. 
 
Vriendinne, dochters, sjoandochters, 
kleindochters, zösters, sjoanzösters, 
moders, groatmoders, tantes, nichte, 
vriendinne, naobersvrouwe… 
Allemaol zaegene zie dich dien laeve.  
De weld zou neet dezelfde zeen zónger 
vrouwluuj. 
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De kleuëre van de raegebaog 
Ad van Mierlo 

 

Wieväöl 
zomers en wènjters 
zouw ich  
nog mit moge make? 

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

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

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

 

 

 

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

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

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

  

DIALEK 
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Ich mót niks, mer veural neet…….. 

te dèks ein gaat in de lóch sjprènge 
de kirk oet gaon veur ’t zènge, 
de kat in ’t duuster wille kniepe 
altied alles sjerp wille sjliepe, 
de kat op ’t sjpek wille bènje 
d’n hondj te dèk in de pot vènje, 
mit Abraham de mosterd wille haole 
zellef gluive in mien sjterke verhaole, 
mich ummer veurbie wille loupe 
te dèks ein kat in de zak mótte koupe, 
blieve vèsje achter de nètte 
altied de puntjes oppe i wille zètte, 
vergaete euver miene sjeem haer te sjprènge 
altied het hoagste leed wille zènge, 
naolaote aaf en toe èns in eine sjpegel te kieke 
en den dènke det ich op mich zellef begin te lieke 
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Breef aan God 

De waereld is väöl sjoaner 
es ich mich koos veursjtelle, 
’t laeve is väöl interesssanter  
es emes mich oait haw kènne vertèlle. 
De gekleuërde miensje om mich haer 
kómme zoa oet ein sjilderie, 
de blome, de zón en de zieë 
alles maak mich zoa hardsjtikke blie. 
Ich gaon God mer ens eine breef sjrieve 
det ich nog neet oetgekeke bèn 
en nog waal get  langer hie wil blieve. 
Ich bèn erg benuujd 
wie D”r hie op zal reagere, 
mer neet gesjaote is altied mis. 
Ich kèn ’t allich èns probere... 
Zouwe weer ós hie ónger of baove 
al eerder taegekómme, 
den gaot mer d’r van oet 
det Hae miene breef 
neet serieus haet genómme. 
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Op baevaart nao Kaevelieër 
Annie Schreuders-Derks 
 

In Nederlandj en op ‘t Belsj is  
Kaevelieër veural bekènd es 
baevaartplaats.  
Al sèntj 1642 wurt in det plaetske ein 
wónjerbeeldje van Maria verieërd. 
Väöl katholieke pelgrims gaon jeder 
jaor nao dit genadebeeldje det in ‘t 
Latien bekènd sjtuit es de "Consolatrix 
Afflictorum", ofwaal de "Troosteres 
der Bedroefden". 
Es ein deil van de Sjpaanse 
Nederlanden veel de sjtad ónger ’t 
bisdom Remunj. 
Ouch ónger de Pruusje bleef 
Kaevelieër bie bisdom Remunj 
heuëre. Pas in 1801 koom ’t ónger 
bisdom Aoke en vanaaf 1823 wórt ’t 
ingedeild bie ’t bisdom Münster. Door 
’t bisdom Münster wórt toen ouch 
verplich óm bie alle praeke, kirkbeuk 
en anger zakes de hoagduitsje taal te 
gebroeke. Veur dae tied woor nog 

alles opgesjtèld in de Nederlandsje Nederduitsje taal. 
De krieëmer Hendrik Busman zou van Slevrouw zelf tot drie maol toe de opdrach 
höbbe gekrege óm ein kapelke veur häör te boewe. Hae goof geheuër en op 1 juni 
1642 sjtóng eine sumpele baejzuul opgesjtèld op de aangeweze plaats. 
Al hieël gaw kome de pelgrims en wórte genaezinge gemeldj. In ein synode in Venlo, 
in ’t kloaster Ter Weide, erkènde de kirk in 1647 ach van die genaezinge es 
wónjerlik, 
In 1645-47 wórt ein baevaartkirk geboewd, noe nog de kaesekapel. 
In 1654 wórt óm de baezuul bie ein barokke koepelkapel geboewd, noe de 
ganadekapel.  
De groate Mariabasiliek koom in de 19e ieëuw (verheve tot basiliek in 1923). 
Kaevelieër sjpeelde ein belangrieke rol veur de Nederlandsje katholieke wie in ’t 
protestanse noorde alle katholieke rituele verbaoje wore. In Kaevelieër kreeg men 
de kans óm zich es richtige katholiek te ute, want in ’t keuninkriek Pruusje bestóng 
godsdienstvrijheid.  
Noe nog is Kaevelieër ein van de belangriekste pelgrimsplaatse veur Nederlandsje 
katholieke. 
 
  

VOLKSCULTUUR 
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Ex Voto: krachtens belofte. 
In allerlei culture vreuger, mer ouch noe nog, sjpeelt ’t votiefbeeld ein groate rol. 
Det is ’t bewies van ein gelofte die men gedaon haet.  
Votiefbeelde zeen zoa awd es de miensj. Men probeert de gode zaegening te vraoge 
of es dank van gekrege zakes. Óm eine goje jach te vraoge, óm kiendjes of genaezing 
te kriege. In ruul daoveur krege de gode ein beeld en ein gelofte. 
Zie wórte al in de Egyptische awdheid verkoch in kräömkes, op plaatse wo väöl luuj 
kome, same mit angere koupwaar en souvenirs. Ouch de Romeine en de Grieke 
probeerde mit beelde of anger zakes de gunste van de Gode aaf te baedele.  
Went men det den extra 
aanvroog,  koos men det 
beeldje of souvenir door 
de priester in de tempel 
laote plaatse. 
In de 14e ieeuw wie de 
geldjcirculatie nog neet 
zoa groat woor, pasde ’t 
gans in de tied óm 
veldjvruchte of anger 
zakes in natura aan te 
beje. 
Went ein kiendje krank 
woor, wórt det gewaog en 
’t taegewich aangebaoje 
in wien, vruchte of vlas. 
Mer ’t is neet neuëdig óm 
zoa wied trök in de tied te 
gaon. Dageliks waere in 
hieël väöl baevaartplaatse 
nog gelofte gedaon: (o.a. 
Lourdes, Kaevelieër, 
Sjerpenheuvel, 
Mesjtreech, Remunj). De 
wenj hange vol mit kleine 
veurwerpe. Zilvere harte, 
bein, ouge, kiendjes en 
soms roazekrens en 
perseuënlikke sierade. 
Bekènd is det men dökker de broedsjluier of de trouwrènk goof óm veur 
kènjerzaegen te vraoge. 
Dees curieuze votiefgesjènke waere noe nog dökker in serie gemaak. 
Neet zónger raeje besjtaon veural de zilvere ex voto’s oet harte: leefde en cómpassie 
kump oet ’t hart. 
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Klökske trumpe 
Oet allerlei óngerzeuke is gebleke det volksmiddele óm zjwanger te rake hieël döks 
van religieze aard wore en missjiens nog waal zeen. Men zou van oet de hemel kónne 
kriege waat men zelf neet vaerdig sjpeelt!  
Op de ieëste plaats woor dao natuurlik baeje en haope. Dökker nao de kirk en te 
communie gaon hólp ouch.  
Hieël belangriek woor ‘t drage van medalies en relikwieje en ’t doon van gooj werke 
koos ouch al get sjaele. 
Ein sjtepke wiejer ging men went men aan geloftes en ‘n novene begoos.  
Mer veural alle Mariaoorde wore good veur eine speciale roop óm kiendjes. ’t Meis 
populair woor op baevaart gaon. Bie Maria, de moder aller moders, klaagde men den 
zien leid. Zie woor en is nog sjtieëds ein richtige “toevluch” veur katholieke vrouwe. 
Gelökkig woor zie bie ós in de buurt neet lestig te vènje (allein in Limburg al 24 
Mariaplaatse). Kaevelieër sjtóng aan de sjpits. Dao koos men “’t klökske gaon 
loewe”of “’t klökske trumpe” (zeve sjlaeg). Men zou den zeker “met kinderzegen 
verrijkt worden”. 
Eine man oet Haelder haet nao vief jaor wachte, zoa hel geloewd det hae bènne ’t 
jaor de greuëtsje vader van eine twieëling woor! Trouwes, men koos ouch nao 
Kaevelieër gaon went te väöl kiendjes kome! 
 

 
 
Bie ’t kiene wurt ein 
medalie van Slevrouw 
van Kaevelieër naeve de 
kienkaart gelag óm ’t 
gelök ein baeter kenske 
te gaeve. 
 
 
 
 
Hoeszaegen: “andenken 
an Maria Kevelaer”, 
bóntje sjpegelletters: 
“Goddelijke huiszegen - 
Waar geloof daar liefde - 
waar liefde daar vrede - 
waar vrede daar zegen - 
waar zegen daar God - 
waar God geen nood”. 
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De heerlijkheid Dieteren 15951 (I) 
Wil Schulpen 

In 1998-1999 hebben we in de heemklank een publicatie2  van Alb Wolters 
gepubliceerd, welke de schrijver gebaseerd had op documentatie over de heerlijkheid 
Dieteren welke hij ontvangen had. Als pastoor van Roosteren lijkt het mogelijk dat 
hij dit van de Plevitz had ontvangen. Op basis van voornoemde publicatie willen we 
een voorstelling geven van de lenen van de heerlijkheid van Dieteren in het gebied 
van de Maas bij Roosteren tot aan het hoogterras van de Maas (Schalbruch).  Het 
betreft hier  lenen en geen  eigendommen. Wij zijn geneigd om te veronderstellen 
dat de leenheer zelf geen enkel eigendom had in ons gebied. Uit het meetboek van 
Susteren midden of eind achttiende eeuw wordt de leenheer nergens als eigenaar 
vermeld. 
Er worden zestien lenen beschreven op 29 mei 1595. De leenheer van het  leenhuis 
Dieteren had opdracht gegeven om de lenen te beschrijven. Het moest grondig en 
goed gebeuren. Niet alleen de goederen, de landerijen in het algemeen, moesten 
beschreven worden maar ook de  splislingen. Sjplislingen waren de mede-eigenaren 
van de leenman. Zo een leen bestond meermaals uit vele percelen, die allen in het 
bezit waren van verschillende personen. De leenman was de persoon die namens de 
eigenaren het leen bij de leenheer  in ontvangst nam en was de persoon die de 
betaling deed en zelf moest zorgen dat hij van zijn mede-eigenaren hun aandeel 
terugontving.    
De stadhouder van Dieteren was Johan Salden. Hij was indertijd een vooraanstaand 
Susterenaar en maakte deel uit van de magistraat en de schepenbank. In de 
documentatie vonden we hem als burgemeester en als schepen.  
Meest opvallend is dat twee woonkernen gelegen waren in gebieden welke 
leenroerig waren aan de heerlijkheid: Heide en Roosteren (de Pas).  

Heide 
Als eerste leenman voor de stadhouder vergezeld van twee leenmannen, te weten 
Wilhelm Helbeck en Klaas Moirs verscheen Johan van Kurbisch (Körbes, Keurbos) 
en gaf een beschrijving van zijn leen met ligging, grootte van het perceel en de 
eigenaar. Het leen lag op Kun (=Koye) en Reutgen. De leenman werd ook  aufhelder 
(=ophelder) genoemd. 
Er worden zes hofsteden (= ”bouwplaatsen”) genoemd. Dit is de oudste kern van 
Heide, die ons bekend is: vier woningen naast elkaar en twee ietwat verderop. Het is 
dezelfde omvang als twee eeuwen later in het meetboek. Deze twee hoogst 
betrouwbare bronnen maakt ons de omvang van het gehucht Heide duidelijk 
gedurende de vroeg moderne tijd (1500-1800). 

                                                      
1 Dit artikel is geschreven met een artikel over hetzelfde onderwerp van mij in het jaarboek Echter 
Landj in 2012 bij de hand. Aanvullingen, weglatingen en verbeteringen zijn aangebracht, althans dat 
meen ik zelf. 
2 Wolters: Alb. Wolters, De leenen van het adellijk huis te Dieteren, bij Susteren, PSHAL deel 24, 
1887, pag. 3-38, (Hij was van 1868-92 pastoor te Roosteren, aldaar begraven 1897) 
Rijksarchief Limburg te Maastricht. Archieven heerlijkheid Dieteren onder Born.  

HISTORIE 
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Van drie huizen wordt gezegd dat ze  ahn die Heidt liggen. Ook vinden we een 
perceel  neben die Heidt off Heide weech. Grenzend met een zijde aan die Heidt. Wat 
bedoelt men:  een Heideveld of misschien toch  een straat? 
Het gehucht ligt zowel aan een Heideveld als aan een straat. 
 
De bewoners in 1595, althans de 
eigenaren, waren:  
 

- Jennis ahn die Heidt 
- Jork Dirichs, de lamme 
- Dirch Hengelen 
- Beell Kranken 
- Beadt Vremans 

 
 
 
 
 
 
Voor zover we de ligging  van het gehucht hebben kunnen reconstrueren, lag het op 
het veld Reutje langs de Koyerstraat. Deze straat was een doodlopende weg. De 
huizen lagen tussen de kruispunten met de Aardenweg en  de Kromstraat (situatie 
vóór de aanleg van het spoorwegtracé rond 1865). Het gehucht lag aan een 
uitgestrekt broek/heidegebied dat wel voor enig levensonderhoud kon voorzien. Zo 
was er een visserij aan verbonden en kon men er turf steken. Nog rond 1800 worden 
er terreinen uitgegeven voor het steken van turf. Natuurlijk was er ook brood te 
verdienen met het weiden van schapen. 

Het leen van Johan van Kurbisch was het grootste van de zeven lenen gelegen op 
Koye (met een beetje Reutje) ongeveer twintig bunders groot, en vijf bunders op 
Heulst. Mogelijk dat we te maken hebben met oorspronkelijk één groot gebied van 
vijfentwintig bunder. Mogelijk ook dat grotere gedeelten in de loop der tijden 
weggeschonken zijn. 
Wij denken aan een hof, boerderij waartoe deze landerijen hebben behoord. De enige 
bekende grote hoeve wordt echter pas tegen het einde van de zeventiende eeuw 
vermeld, namelijk de hoeve IJzerenbosch, die oorspronkelijk door een omlopende 
gracht omgeven was. Zij behoorde toen tot de bezittingen van de hertog van Gulik. 
De huidige, gelijknamige hoeve aan de Aardenweg ligt vlak bij de oorspronkelijke 
locatie. 
De optie dat de oorspronkelijke goederen tot een gezamenlijk eigendom van de heer 
van Valkenburg en de heer van Dieteren hebben behoord, en op enig moment in de 
dertiende eeuw gescheiden zijn, is mijns inziens goed mogelijk. 

Wanneer het gehucht Heide gesticht is, blijft echter onduidelijk. Een vrij vroege 
stichting is gezien de ligging ten opzichte van de oudste woonkern in het kerspel 
zeker niet uit te sluiten.  
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Een korte samenvatting van de zeven lenen: 
1. Leenman Johan van de Kurbisch had een leen op Koye en Reutgen. Het was 

inmiddels in eenentwintig stukken gesplitst. Volgens opgave was het 
achtentwintig vrechten groot, zeven bunder. van dit leen maakte deel uit de 
buurtschap Heide, rond 1800  Heyerhauser genoemd,  in 1688 en 1725 Ahn die 
(der) Heijdt.  Latere leenmannen zijn Henrich Salden, kanunnik Johan Salden, 
Johan Claessen en Vincent Claessen. 
 

2. Klaas Moors was naast ‘de Heidt’ gelegen, groot 3 ½ bunder. Het was eveneens 
in zeven stukken gesplitst. Langs het veld liep de “Hogen weegh”. Latere 
leenmannen waren Mathijs Kohlen, Dries Driessen en Diris van Thor. Bij het 
wisselen van de leenman of de leenheer moest dit leen achteneenhalve 
goudgulden opbrengen. 
 

3. Thonis Loeffen hield een leen op Heulst, dat in zeven stukken was gesplitst. De 
grootte bijna drie bunder. Men moest bij het ontvangen van het leen en verdere 
wisselingen eveneens achteneenhalve gulden betalen. Latere leenmannen zijn: 
Peter Helgers, Willem Jessen, Arnold Welters en Lambert Schefers 
 

4. Johan Beher hield eveneens een leen op Heulst en dit was eveneens in zeven 
stukken verdeeld en twee bunder groot. Op dit veld hing een valderen (= 
afsluitboom over toegangsweg, hek).  
Dit veld moest steeds vijfendertig  oude tournois (=munt van Tours) opbrengen. 
Omgerekend was dat tien Hornse guldens. Latere leenmannen: Gerard van 
Savellandt, schepen Hendrik Venken en Johan Jutten 
 

5. Dirk Voss heeft een leen op Koye, dat in vijf stukken verdeeld was. Het veld, 
groot twee bunder, lag aan de ‘straat’.Dit leen even groot als het vorige behoefde 
slecht vijftien tournois op te brengen. Latere leenmannen: Emund Hauss, 
Martrien Janssen en Johan Jessen. 
 

6. Kanunnik Henrich Backhuis was eveneens leenman van een leen op Koye. Ook 
dit veld , ruim vier bunder, lag aan de ‘gemene straat’. Dit leen moest eveneens 
vijftien oude tournois opleveren. Latere leenmannen waren Willem Jessen en 
zijn zoon Willem Jessen, Willem Nelissen en Paul Flecken. 
 

7. Willem Helbeek heeft een knuppelleen op Koye ontvangen, welk grenst aan de 
Rijtt. Een knuppelleen of kluppelleen is een leengoed met gewoonlijk beperkte 
omvang en macht. Kluppellenen werden veelal afgescheiden (“gespleten”) van 
een groter leen.  
Het is drie-eneenhalve bunder groot. Achteneenhalve goudgulden bij iedere 
wisseling van leenman en leenheer.Willem was van geen enkel perceel eigenaar. 
Latere leenmannen waren Johan Stass, Anton Bartmans, Johan Kiris en Tobias 
Mulstro. 
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Hof Firmele 
De afgelopen decennia is de grens tussen Holtum en Susteren drastisch gewijzigd. 
Verloren voor Susteren ging een gebied westelijk van de Geleenbeek en gewonnen 
werd het gebied waarin onder meer de Poolmolen ligt. Het verloren gegane terrein 
werd algemeen Gebroek genoemd, terwijl tachtig procent  Virmelen werd genoemd 
en slechts een klein gedeelte Gebroek  en nog een klein deel de Rijt of Rijtbeemd. 
Zowel onder de lenen van de abdij van Susteren als ook onder die van de heerlijkheid 
Dieteren komt een  Firmele leen voor. Er was in de beleving van de Susterenaren 
slechts één grote hoeve bekend, namelijk de Gebroekerhof, waarvan de familie 
Laumen de laatste bewoner waren, voordat de gemeente Sittard-Geleen deze 
eeuwenoude hoeve met de grond gelijk gemaakt heeft. Veelal wordt deze hoeve aan 
beide lenen verbonden. 
Bij de lenen van de abdij komen we het Krekels of Virmelen leen tegen. Doordat in 
de statuten ervan eveneens een  hoeve te Susteren vermeld staat, en we verder geen 
hoeve of boerderij kennen verbonden aan de abdij, is men al gauw geneigd de 
Gebroekerhof als leen of beter nog als eigendom te zien. Van dit Krekels leen lag 
tien bunder in Virmelen, en acht bunder voornamelijk bij Baakhoven. Voor de goede 
orde kunnen we ook zeggen: tien bunder aan de westelijke zijde van de Geleenbeek 
bij Gebroek en acht bunder aan de oostelijke zijde van de Geleenbeek bij Gebroek. 
Uit een beschrijving van de goederen van  het leen blijkt, dat er géén hoeve aan 
verbonden is en dat het bestaat uit tien bunder akkers, twee bunder weiden en vijf 
bunder hooiland. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de Gebroekerhof geen relatie met 
de abdij heeft gehad. 
Tussen de documentatie van het Krekels leen  was er nog een beschrijving van een 
ander leen3: de leenman Gerard Mevis woonde te Virmelen. Waarschijnlijk is hier 
bedoeld dat hij woonde in wat wij noemen Gebroek. Dit betekent echter niet dat hij 
op de Gebroekerhof woonde, omdat Gebroek eeuwenlang bestaan heeft uit meerdere 
boerderijen, waarschijnlijk evenals Heide in de vroeg moderne tijd uit vijf of zes 
boerderijen. De beschrijving maakt ook duidelijk dat het een  groot Borns leen is, 
met andere woorden dat de hertog van Gulik de leenheer is (of de ambtman van 
Born). Het betreft hier echter de hoeve Baakhof te Baakhoven en bijbehorende 
landerijen.  

Het leen van Dieteren past wel bij de Gebroekerhof en wordt in 1595 als volgt 
beschreven:  Hein Munnichs was de ophelder ofwel leenman en het heergeweide dat 
hij moest betalen, wanneer er een nieuwe leenheer de heerlijkheid ontving, bedroeg 
vijftien goudgulden. Deze landerijen waren zeker sinds de leenman Johan Haesse in 
1500 onveranderd gebleven. De hof bestond uit: 
a. De hof van zes bunder alsmede erf, boomgaard en een kleine kamp van 

anderhalve bunder; 
b. In de Rijtt zeven vrechten akkerland en anderhalve bunder beemd; 
c. In Baakhoverveld drie bunder aan de Alde Bach ofwel de Geleenbeek; 

                                                      
3 Deze beschrijving heb ik gedateerd in de periode 1550-1575. Met name op basis van namen als 
Willem Salden en Giel Munnix 
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In Roosteren aan akkerland drie vrechten in het veld van Illikhoven, twee vrechten 
in het Rijderveld, anderhalve bunder in het Nolsken4 aan de Veeweide en nog een 
bunder in het Roosteren veld. 

 
 
De oudste verheffing van het leen is uit 1523. Volgens pastoor Wolters verschijnt 
dan Jan Venck voor stadhouder en leenmannen . Hij vraagt de hof te Firmelen, omdat 
zijn vrouw de dochter en wettig erfgenaam is van Johan Haesse. Johan wordt 
inderdaad met hof en toebehoor beleend. Ik vermoed dat hier iets mis is gegaan. 
Namelijk de schepen van Susteren Johan Munnix is volgens andere gegevens de 
opvolger van Johan Haesse in het Firmelen-leen. Deze werd door zijn zoon Giel, 
eveneens schepen te Susteren, opgevolgd. Het leen bleef in de familie Munnix tot 
1607 met als leenmannen achtereenvolgend: Heinrich, Dederich en Hein. 

Eveneens beweert pastoor Wolters dat Giel het leen in 1523 afstaat aan zijn broer  
Hein. Hun vader Johan erfde in datzelfde jaar van hun opa. Met relatieve zekerheid 
mogen we stellen dat deze belening later plaatsgevonden heeft. Naar schatting5 zal 
dit in de veertiger jaren plaatsgevonden hebben. Mogelijk dat Hein als leenman 
opstapte, toen hij schepen van Susteren werd. 

                                                      
4 Nölkes kamp ligt tegen Visserweert aan 
5 Op basis: vijf leenmannen 84 jaar: gemiddeld 17 jaar – zou kunnen. 

Gebroekerhof - lino Huib Heijnen 
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Na de familie Munnix wordt de hof en toebehoor verheven6 in 1607 door Dederich 
Stefens, in 1637 Diris Canis. In 1644 verheft Johan Frederix, ‘notarius publicus’ 
het leen voor Mathijs Swins, burger van Venlo. In 1650 is het weer terug in 
Susterense handen: Diederich Busch en in 1683 zijn kleinzoon Dieterich Fischer. 

Hierboven hebben we steeds over de leenverhoudingen gesproken. Dit heeft niets 
met eigendommen te maken. Op 25 juni 1631 verkoopt Renken Bohnen en zijn 
huisvrouw aan Dahm Gruissen drie stukken van de hof Virmelen, waarvan Dirk 
Steffens leenman is. Een roede7 grond werd verkocht voor veertien stuivers. 

Het is wellicht deze hof die  de heer van Dieteren in 1340  zijn eigen hoeve noemt. 
De formulering kan er op duiden dat deze hoeve de laatste eigendom is in het 
kerspel Susteren. Immers de Rode Beek hoeve en de Hoeve Louw waren reeds in 
andere handen. De Beuninger hof is niet geheel duidelijk. De hoeve Koppel, vaak 
als belangrijkste eigendom van de heren van Dieteren gezien, was bezit van de 
heren van Valkenburg in die tijd.  

Voor abdis Ermgart van Put8 en haar leenmannen Rut van der Eigen, Arnold van 
Dieteren en de priester Anton Tegelman is verschenen Dirk9 Bruicken van der 
Erdbruggen. Om een mis in de munsterkerk te laten lezen, heeft Thijs grond 
verkocht aan de stiftsdame Eva van Havert. Het betrof een halve bunder grond 
gelegen in het Baakhover veld en nog een half bunder land aan de Heerstraat op 
Virmelen veld. Deze bunder akkergrond wordt aan het Krekels leen toegevoegd. 
Van deze grond werd Dirk voornoemd wel weer leenman. 
De Heerstraat moet hier wellicht als soort weg gezien worden, een weg met een 
bepaalde breedte en met bepaalde voorwaarden. De grote noord-zuid 
verfbindingsweg aan de oostzijde van de Maas liep immers iets zuidelijker vanaf 
de Susterense Winkelpoort langs Holtum en Buchten, Meerssen en Wijk naar 
Maastricht.  

In 1551 wordt de grens tussen Gulik en Gelre ter plaatse van Gebroek vastgelegd 
omdat  lange tijt gebreeken geweest syn aegaaende de reyninge en de bepaelinge 
de Hoochheit.  Het begrip rein/rijn wordt hier bedoeld als grens. De grens vanaf de 
Alderlerssen weiden tot in de Heerstraat, verder tot aan Brysack goed tussen huis 
en schuur, met de schuur op het Gulikse. Nu heet de weg de Paalstraat, natuurlijk 
naar de grenspaal die er stond. Het is mogelijk dat deze weg deel uitmaakte van een 
grotere verbindingsweg in oost-west richting en die richting de Maas Heerbaan of  
Eikerweg heet. Deze laatste weg kan echter ook via Illikhoven gelopen hebben.  

                                                      
6 Verheffen, verheven van een leen. Naast eigendomsrechten waren er ook rechten aan een perceel 
verbonden, die inhielden dat iemand van zijn eigendom kon genieten wanneer hij aan zijn leenheer of 
plaatsvervanger (stathouder) een eed van trouw had gezworen en tevens de overige plichten eraan 
verbonden (geldbedrag, beschikbaar zijn in geval van oorlog met paard en uitrusting (leenrit) had 
voldaan of beloofd te voldoen. Dit gebeurde telkens als een nieuwe leenheer of een nieuwe leenman 
aantrad. 
7 Een roede is 20,25 m2 
8 Haar grafsteen is nog in de Amelbergakerk aanwezig. Zij stierf 1445. 
9 Overschrijffout: er stond Thijs 
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 “De Vrouw in Èngelandj” 
Jean Dewaide, 1984 

De Geällieerde opmarsj vanoet ’t zuide waor tot 18 september 1944 zónger väöl 
probleme gegange. Achter Nuujsjtadt en Roostere waor ’t bevrijdingsleger tot sjtaon 
gebrach. De bevrijding vanaaf Zöstere zou nog eine hieële tied op zich laote 
wachte…… 
Achter de kirk aan de randj van Awd-Gelaen, wo ich toen woonde, sjtónge batterieje 
Amerikaanse veldj-artillerie opgesjtèld; mit de luip van de kanónne in de richting 
Zitterd. Van eine aafsjtandj keke veer es ’t gesjöt woord aafgevuurd. Veer vroge ós 
aaf, wo die projectiele waal zouwe neerkómme. Mit ein reikwiedte van eine 
kilomieëter of twellef, waore ze waal veur Zöstere besjtömd. Toen bleef det veur 
ederein ein vraog. Mer neet veur de verkènner, ein vleegmesjienke det in de 
volksmóndj al gaw “d’n dreuvige” woord geneumd en det de insjlaeg aan ’t 
vuurgeleidingscentrum in Gelaen doorgoof. Veer realiseerde ós neet wat daomit in 
Zöstere woord aangerich. Es kènjer maakde veer ruzie veur de kopere hulze, die dan 
gepóts en gesjoerd in de gooi kamer op de sjouw woorte gezat. 
  

DIALEK  
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In bekans eder hoes waore Amerikaanse of Èngelsje militaire ingekwarteerd. Aan de 
handj van ein beukske perbeerde veer ós mit de seldaote versjtaonbaar te make. Veur 
ós es kènjer waor det meistes: “Have you tjoklat veur de mama, sigarets veur de papa 
en chewing gum” (veur ós zelf). Ouch al hawwe ze bie ós ein hoeshawwe mit 6 
kènjer en eine inwonende opa, toch woord veur inkwartering nog plaats gemaak.  
De inkwartering wisselde gereigeld, mer twieë Èngelsje seldaote, Eddy en Charles, 
bleve langer es ze ieësj hawwe gezag. Ze vónje bie ós get hoeselikheid en ze lieërde 
ós leedjes, zoawie: “It’s a long way to Tipperary”, “You are my sunshine” en “Why 
is hanging the wash not on the Siegfried line”…..            
Ze vónje de surrogaatzeip van ós “no good” en ze brachte al gaw ein sjtökse gooi 
zeip mit. En veur de pap hawwe ze ouch nog get sjaermetskes. Mer de pap sjoor zich 
toen nog mit de sjaars.  
Echte witte wèk en ein blikske “meat and vegetables” (veer neumde det 
“vegetaabeles” of zelfs de “vies taofel”), kaome aaf en toe waal èns good van pas, 
omdet alles op de bón waor en zoa’n dènger raar waore.  
Eddy en Charles lete ós waal ‘ns foto’s zeen van hun femilie in Èngelandj en mieë 
es èns…. zaote ze dan sjtil veur zich oet te sjtare. De  mam lag ós dan oet: “noe dènke 
ze aan de vrouw in Èngelandj”.  
V’r waore óngertösje in de decemberdaag van 1944 belandj. De aorlogsituatie woord 
ummer erger en ederein zaot in zörg en angs. De luuj in Zöstere waore geëvacueerd. 
Veer realiseerden ós hieël good det op korte aafsjtandj de frontlinie loog. ’t Koosj 
good zeen dat de Pruus waal èns zou kènne trök kómme…..en veer baejde “óze 
Slevenieër van ’t Kruuts” det dét noats zou gebeure.  
Oppe Twieëde Kersdaag moosjte Eddy en Charles nao ’t front, wat later ‘t 
“Ardennenoffensief” of mesjien waal d’n doorbraak in Zöstere is gewaes. Veer 
höbbe noats mieë get van ze geheuërd, mer veer zulle ummer aan ze blieve dènke 
door ’t volgende veurval:  
De mam waor de wesj aan ’t sjtrieke. D’n opa zaot naeve de kachel, mit de patsj op 
en get “eige teelt” in de piep. Hae sjtaarde sjtil veur zich oet…..   “Wo dènk geer aan 
opa?” vroog de mam. Ein van mien breurkes waor d’n opa mit ’t antwoord veur: 
“Aan de vrouw in Èngelandj, hè opa!”. Veer höbbe dao allemaol ‘ns hartelijk óm 
gelache, of wènt d’n opa ein vrouw in Èngelandj haw!  

Tot op vandaag geldj dit 
in oos femilie nog ummer 
es ein gevleugeld woord. 
Es eine sjtil veur zich oet 
zit te sjtare en de vraog 
deent zich aan: “Wo 
dènkste aan?”, dan mósse 
d’r raekening mit hawte, 
det ’t antjwoord kènt 
zeen: “Aan de vrouw in 
Èngelandj!”. 
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Roofvogels IJzerenbos en ’t Hout 
Jan Smeets 

Al lange tijd bestaat bij mij het vermoeden dat menselijke invloeden er toe bijdragen, 
dat het aantal territoria van de roofvogelbevolking in het onderzoeksgebied 
IJzerenbos en ’t Hout afneemt. Om dit vermoeden te onderbouwen, heb ik de 
resultaten van de jaarlijkse broedvogelkarteringen in de periode 1996-2000 
vergeleken met de periode 2010-2014. De broedvogelkarteringen zijn uitgevoerd 
volgens de territoriumrichtlijnen van Sovon Vogelonderzoek Nederland. 
Grafiek 1 geeft het totaal aantal territoria weer van de roofvogels in het IJzerenbos 
en ’t Hout in de periode 1996-2000 en 2010-2014.  

                   
De grafiek laat een sterke afname zien van het totaal aantal territoria van de Buizerd 
in de periode 2010-2014 ten opzichte van 1996-2000. 
Afname van het aantal territoria is een indicator voor veranderingen die in 
broedgebieden plaatsvinden. De oorzaken van de afname zijn vaak complex en een 
optelsom van veranderingen. 
Negatieve factoren die het aantal territoria van de Buizerd beïnvloeden: 
1. Steeds drukker auto- en fietsverkeer. 
Door het steeds drukker auto- en fietsverkeer op wegen en fietspaden door het 
IJzerenbos en ’t Hout zijn er steeds minder geschikte rust- stilte- en broedgebieden 
over voor de roofvogels. Mede hierdoor vertrekken deze naar leefgebieden buiten 
het onderzoeksgebied.  
 
  

NATUUR  
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Kaart onderzoeksgebied IJzerenbos en ’t Hout 

 
 
2. Massale populierenkap en aanleg van meerdere aardgasleidingen. 
Massale populierenkap en aanleg van meerdere aardgasleidingen door het 
IJzerenbos en ’t Hout heeft plaatsgevonden in de periode 1997-2012. Geschikte 
broedhabitat voor Haviken en Buizerds is door deze kaalslag geminimaliseerd. Het 
zal nog 25-30 jaar duren voordat het IJzerenbos en ’t Hout zich hersteld hebben van 
deze kaalslag.  

3. Voedselschaarste.  
Rond de eeuwwisseling is door veranderingen in de landbouw zoals uitbreiding van 
de veestapel, efficiëntere oogstmethoden, koeien op stal, verandering gewaskeuze 
(uitgestrekte maïsvelden) en tijdelijke teelten een vermindering aan voedselaanbod 
voor de roofvogels ontstaan. Graan- en maïsstoppelvelden die voorheen voedsel 
(veldmuizen) boden voor o.a. de roofvogels hebben nu geen lang leven. Direct na de 
oogst worden deze omgeploegd.  
Door langdurig hoge grondwaterstanden in het IJzerenbos (door verhoging van het 
fietspad bij de Waterbeemdenweg wordt het water in de weilanden van de 
Waterbeemden niet meer afgevoerd) kunnen roofvogels in winter en  voorjaar hun 
dagelijks voedsel moeilijk bij elkaar scharrelen. De aantallen veldmuizen en mollen 
zijn hierdoor beperkt en ze zijn voor de roofvogels moeilijk te vangen. De pakkans 
van veldmuizen  wordt aanzienlijk verhoogd zodra de loopgangen zichtbaar worden. 
Door voedselschaarste zijn geslachtsrijpe Buizerds niet in optimale conditie voor de 
start van het broedseizoen. Het aantal jongen dat deze Buizerds voortbrengen wordt 
hierdoor beperkt. 
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Buizerds kunnen hun jongen niet groot brengen met enkel ‘veldmuis, mol of 
regenworm’ op het menu. Grotere prooisoorten zoals jonge konijnen zijn nog 
nauwelijks aanwezig door predatie of jaarlijks voorkomende ziektes. Nestblijvende 
jongen van hout- en holenduiven zijn in aantal zeer sterk afgenomen nu veel boeren 
van graan op maïs zijn overgestapt. Muskusratten worden door het Waterschap Roer 
en Overmaas weggevangen. Deze horen allemaal tot het basisvoedsel in de 
jongenfase. Nesten van 3-4 jongen waren in de periode 1996-2000 normaal. Nu 15 
jaar later vliegen van 3 broedparen samen 3-4 jongen uit.  
De lokale broedvogels trekken weg naar betere leefgebieden en de vrijgekomen 
territoria worden door nieuwe soortgenoten niet ingenomen of ingenomen door te 
jonge vogels die niet geslachtsrijp zijn.  

4. Kwaliteit van het voedsel. 
Recent onderzoek in Nederland laat zien dat bij verschillende roofvogelsoorten niet 
alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van het voedsel in het geding is. In veel 
bosgebieden in Nederland is sprake van te hoge stikstofbelasting door verzuring en 
vermesting. Sperwers blijken in deze bosgebieden opvallend vaak niet aan eileg toe 
te komen. Dit wordt veroorzaakt door een samenspel van gebrek aan vitamine B2 
(nodig om eieren aan te maken) en beperkte opname van aminozuren (nodig om 
vitaminen op te slaan en te gebruiken). Ook in het IJzerenbos duidt een toename van 
het aantal braamstruiken na het kappen van de populieren op hogere 
stikstofbelasting.    
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5. Vergiftiging van prooidieren door pesticiden. 
Door het Waterschap Roer en Overmaas vinden frequent wateronderzoeken plaats 
in de beken rond Susteren om o.a. bestrijdingsmiddelen op te sporen die in de 
landbouw worden gebruikt en eventueel via het oppervlaktewater in de beken terecht 
kunnen komen. Deze resultaten geven geen aanleiding aan te nemen dat Buizerds 
vergiftigd worden of dat het broedsucces negatief beïnvloed wordt door vergiftigde 
prooien.  
Landelijke populatie-ontwikkelingen van de roofvogels. 
Opmerkelijk is dat in tegenstelling tot de sterke afname van de broedvogelpopulatie 
van de Buizerd in het IJzerenbos en ’t Hout de landelijke broedvogelpopulatie vanaf 
1999 toeneemt (tabel 1).  

Tabel 1 
  

1990-
2010 
landelijk 

 
2000-2010 
landelijk 

 
1990-
2013 
landelijk 

 
2004-2014 
landelijk 

 
toekomst-
perspectief 

 
2010-2014 
IJzerenbos 
en ʼt Hout 

Havik stabiel stabiel toename stabiel gezonde 
populatie 

afname 

Buizerd toename toename toename toename gezonde 
populatie 

afname 

Sperwer stabiel stabiel afname afname mogelijk in 
gevarenzone 

stabiel 

Toren-
valk 

toename toename afname afname mogelijk in 
gevarenzone 

afname 

De lage broedvogelaantallen bij Havik, Sperwer en Torenvalk in het 
onderzoeksgebied kunnen een vertekend beeld geven t.o.v. de landelijke 
broedvogelpopulatie. De kolom ‘toekomstperspectief’ geeft een interpretatie van 
de trends en aanvullende informatie over de ‘gezondheidstoestand’ van de 
broedvogelpopulatie. De Sperwer en de Torenvalk komen waarschijnlijk in de 
toekomst op de Rode Lijst.   

Conclusie.  
De resultaten van de jaarlijkse broedvogelkarteringen in het IJzerenbos en ’t Hout in 
de periode 1996-2000 en 2010-2014 grafiek 1 en de veranderingen die plaats vinden 
in het onderzoeksgebied ondersteunen het vermoeden dat de sterke afname van de 
roofvogelbevolking wordt veroorzaakt door menselijke invloeden. Om de afname 
van het aantal territoria van de Buizerd in het onderzoeksgebied beter te begrijpen is 
onderzoek naar aantalsveranderingen van prooidieren belangrijk.  
Jan Smeets, Jozefstraat 15   |   6114 EG Susteren   |   jan-smeets@ziggo.nl 
Literatuur: Tijdschrift Sovon Vogelonderzoek: Vogelbalans 2009-2014. 
Broedvogelkarteringen IJzerenbos en ’t Hout 1996-2000 en 2010-2014.  
Handleiding veldonderzoek Roofvogels.  
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Kloosternederzetting 
Wil Schulpen 

Op het grondgebied van Susteren hebben twee kloosterstichtingen plaatsgevonden. 
Dit kunnen we onder meer afleiden uit het gegeven dat beide kloosters uit de 
bezittingen van de koning/keizer weggegeven werden: 
- Het mannenklooster werd in 714 aan Willibrord geschonken , waarmee het 

voorgoed uit de koninklijke bezittingen verdween; 
- Het vrouwenklooster werd in 891 aan Siginand, monnik van Prüm geschonken, 

waardoor het eveneens het predicaat koninklijk verloor. 

In de overlevering staat het mannenklooster bekend als het  Paapmunster. Het is 
mogelijk slechts een tiental jaren als klooster in gebruik gebleven (714-723), waarna 
het weer geheel ten dienste stond van de parochie of hoe we de christelijke 
gemeenschap in die eeuwen ook mogen noemen. Het vrouwenklooster stond vooral 
bekend als de abdij, het stift en het munster. Munster is een van het Latijn afgeleide 
naam en betekent klooster. In feite was dit eeuwenlang het enige klooster in Susteren, 
waarom men het ook eenvoudig  klooster  of munster zonder toevoeging kon 
noemen; men wist wel waar men over sprak!  
Ook het gevonden grafveld (800-1000) sluit wél aan bij een vrouwenabdij, maar niet 
bij een mannenklooster. En de sarcofagen (700-800), toch de grafplaatsen van 
Susterens heiligen, tonen een zelfde beeld als het grafveld. Dat er voor de negen 
Susterense vrouwelijke heiligen geen graven uit de tiende eeuw zijn aangetroffen, 
toont toch wel dat ze niet in die tijd leefden! Het is toch vreemd dat de huidige 
geschiedschrijvers hierover zwijgen en doen alsof er niets aan de hand is. 
De stichting van de vrouwenabdij wordt door een late overlevering (1250) 
toegeschreven aan Amelberga en Sanderbout, die in de overlevering Amelberga’s 
vader wordt genoemd. De bijna acht eeuwen oude overlevering, ofwel zienswijze, 
verhaalt eveneens dat in dat klooster begraven zijn Albericus en bisschop Gregorius, 
beide  voorzitters van Trajectum inferioris (Maastricht).  Die Albericus speelt een 
belangrijke rol bij het klooster van Willibrord, namelijk hij is het, die samen met ene 
Haderik een kerk met kleine behuizing verkoopt aan Pepijn. Deze herbouwt het 
geheel tot het Paapmunster. 
Dat Amelberga, Albericus en Gregorius daadwerkelijk bij de stichting of begin van 
het vrouwenklooster betrokken zijn, wordt wel bewezen door het eerbetoon dat zij 
de tweede patroonheiligen van de elfde-eeuwse basiliek werden. 
De stichting van het munster is, zoals uit de resultaten van de opgravingen te 
concluderen valt,  eind zevende eeuw te dateren. Twee decennia voordat Willibrord 
Susterens grondgebied betreedt. 

Waarom een vrouwenabdij in Susteren? 
De plaats van de stichting wordt door een aantal randvoorwaarden beïnvloed. 
1. Op de eerste plaats natuurlijk moet het gebied gekerstend zijn, waar een 

vrouwenklooster gesticht wordt. De aanwijzingen zijn zodanig dat we kunnen 
aannemen dat de kerstening in het derde kwart van de zevende eeuw zijn 
voltooiing heeft gekregen. Een stichting van het klooster omstreeks 690 gaat 
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daarmee akkoord. In de streek lagen meerdere nederzettingen en zoals we in de 
vorige Heemklank zagen, lag er ook een in het Susterense. 

2. De plaats moet goed bereikbaar zijn en tevens een veilige of goed te beveiligen 
plaats zijn. De opgravingen hebben aangetoond dat de kloosternederzetting  op 
een verhoging in het landschap, die omgeven was door moerassen en kreken, 
gesticht was. Gezien de terrasrand en ook het gebruik van de gronden tot 
omstreeks 1960 is aannemelijk dat slechts een smalle corridor de verhoging 
verbond met de noord-zuid verbindingsweg aan de oostzijde van de Maas.  

3. Stichtingen in die vroege zevende/achtste eeuw van vrouwenkloosters werden 
gedaan door families van de hoogste adel van streek en rijk. Voorbeelden zijn: 
abdij Nijvel (H.Gertrudis), familie van de Pepijnen als ook Pfalzel (H. Adela ca. 
670, grootmoeder Gregorius van Utrecht) ook Pepijnen en natuurlijk Aldeneik 
(Harlindis en Relindis ca. 720?) familie van een van de machthebbers in het 
Maasland. Vaak zie je dan dat het klooster op familie-eigendom gesticht wordt 
en zijn familieleden, zoals de vader, behulpzaam bij de stichting. De familie 
moest natuurlijk voldoende middelen hebben om de kloosterstichting tegen 
allerlei onheil te beschermen.  

Alleen het derde punt zou enige onzekerheid kunnen geven.  
Al bijna acht eeuwen geleden meende Gilles van Orval (ca. 1150) dat Sanderbout en 
Amelberga bij de stichting betrokken waren. Hij noemt Sanderbout de stichter en 
Amelberga de eerste abdis. Ook brengt hij Sanderbout met de functie koning in 
verband. Daarbij zien we in latere overleveringen dat Amelberga als dochter van 
Sanderbout beschouwd wordt. Tenslotte bewoont Sanderbout volgens Jocundus, 
schrijver van de oudste Maastrichtse Servaaslegende, een koninklijk huis. 
Enige sporen van rijkdom uit die periode werden aangetroffen in een graf ca. tien 
kilometer zuidelijk ietwat oostelijk van de Susterense abdij, bereikbaar via Millen 
en Tudderen in Haagsittard. 
Over de herkomst van de bevolking is tot op heden nagenoeg niets bekend, ook niet 
tot welk volk ze behoren. Franken, of andere Germanen? Gezien het gebruik van 
sleep- en stoottonen in onze spraak kan men vermoeden dat het tot een volk behoorde 
tussen de Rijn en Maas en zou het de negende eeuwse Ripuarische graafschappen 
(vijf) met de (vier) Maasgouwen kunnen hebben omvat. Hier schijnt die tongval voor 
te komen. Of Sanderbout hier een soort hoofdman, stamhoofd of koning is geweest 
wordt niet duidelijk. Dat de latere overlevering hem koninklijk achtte, maakt wel 
duidelijk dat zijn herinnering die was aan iemand van hoge rang. 
Voor een stichting van een vrouwenabdij is het wel nodig dat er plaatsen zijn van 
waaruit de abdij hulp kan verwachten in tijden van nood. 
De nieuwe kloosterstichting lag op zo’n driekwart kilometer van een nederzetting.  
Het omvangrijk moerassig gebied  rondom het terras van Eisden Lanklaar 
beschermde deze nederzetting tegen onheil uit noordelijke en oostelijke richtingen, 
de Maas  uit westelijke richtingen en alleen het zuidwesteljke deel via de pas in de 
Geleenbeek lag nog open. Mogelijk dat de nederzetting bij Huize Holtum voor steun 
zorgde; dit adellijk huis blijkt steeds verbonden aan de abdij Susteren. Dit wordt 
zelfs in de statuten vermeld. 
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Hierboven een situatieschetst. Hierbij is er gekozen om  de verhoging in het 
landschap  te vertalen als een uitstulping van het terras van Eisden-Lanklaar in het 
terras van Caberg3 , waarbij de  kreken het overvloedige grondwater is wat aan de 
terrasrand naar boven komt. Het deed me herinneren aan een kaartje in een scriptie 
van Carl Loefen, welk zich in het archief van de Natuurvrienden  moet bevinden, 
waarin een nagenoeg zelfde situatie werd afgebeeld, al was de vorm ruimer. Deze is 
hier beperkter vanwege het feit dat die gebieden binnen het stadje onbebouwd zijn 
gebleven, met aan de zuidwestzijde zelfs de stadsweieren, een wellicht erg moerassig 
gebiedje. Aan de noordoostzijde zal het eveneens moerassig zijn geweest; het 
toponiem buiten het stadje is  de Poel.  

Vooruitlopend op een latere ontwikkeling is in deze tijd de vorming van een  
driehoekje (een veel voorkomend verschijnsel), dat zich later ontwikkelde tot de 
markt. 

Het Papenmunster is ook ingetekend. Het blijkt dat men in de vroege zevende/ 
achtste eeuw het kerkje aan de natte zijde van de weg bouwde. Bekijk de oude 
situatie in (Oud-)Roosteren. Ook de boomgaarden blijken in beschrijvingen steeds 
aan deze zijde van de straat; de oudste vermelding van het Papenmunster in 1361 
toont dat het gebouw  bij een boomgaard was gelegen.  
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In het Limburgs Museum te Venlo heeft men op basis van de resultaten van de 
opgravingen onder leiding van archeoloog Henk Stoepker een maquette gebouwd. 
Deze moet ons aanschouwelijk maken hoe de gebouwen er in die eerste fase van de 
abdij gerangschikt waren. Het zijn de gebruikelijke gebouwen: kerkje, woon- en 
slaapruimte, stallen voor de dieren en schuren voor de opslag. We zien ook een 
torentje, mogelijk een doopkapel en op de voorgrond tuinen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zien hier een glooiende rand van de verhoging in het landschap. Wellicht is dit 
wat overdreven en is dat niet zo erg opzichtig geweest in het landschap. Hoeveel 
mensen er woonden, is wel bij benadering te bepalen door het grafveld dat gevonden 
is. Men mag zich afvragen of en hoeveel werkpersoneel in het klooster aanwezig 
was.  
Het klooster zal ook zelfvoorzienend geweest zijn, althans voor de belangrijkste 
levensbehoeften. Dit zullen de nonnen, alle afkomstig van adellijke families, wel niet 
zelf verzorgd hebben. Het werk zal door slaven gedaan zijn. Het hebben van slaven 
was in de vroege middeleeuwen gewoon en de kerk keurde dit ook niet af. Waar deze 
woonden, en waar ze begraven werden, is niet duidelijk. 
 
Deze kloosternederzetting zou van groot belang blijken voor de verdere 
ontwikkeling van Susteren. We zullen dit zien in de pre-stedelijke kern die zich in 
de elfde eeuw ontwikkelt rondom de markt. 
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Susteren, twee eeuwen Nederland (1814-2014)  (V) 
Wil Schulpen 

Amelbergakerk 
Tot eind negentiende eeuw heeft men weinig tot geen boodschap aan monumentale 
gebouwen. Wanneer er herstellingswerkzaamheden aan het gebouw gedaan moeten 
worden, is het van belang dat het niet te duur is. Materialen hoeven niet met elkaar 
te harmoniëren.  Dit is wellicht de reden dat door eeuwenlang opkalefateren een 
onsamenhangend muurwerk is ontstaan, met romaanse en gotische stijlkenmerken. 
We zien op oude foto’s de maaskei, maar ook breuksteen, baksteen en mergel, 
romaanse en gotische vensters en deuren. De aanblik zal een allegaartje zijn geweest 
in onze ogen, maar de indruk, dat de kerk in slechte staat was, zelfs ruïneus, kan 
slechts ontstaan bij het zien van foto’s. Uit niets blijkt dat de kerk als gevaar voor 
haar bezoekers beschouwd moest worden.  De kerk heeft zelfs bijzonder 
cultuurhistorisch belang, aangezien ze qua grootte, vorm en aanzien behouden is 
zoals ze in de elfde eeuw gebouwd is: De basilica-vorm met kruiskerk, een 
buitencrypte en westfront met twee torens10. Of zij het oudste bouwwerk uit de 
Middeleeuwen in Nederland is? Misschien dat de Koppelberg net een tik ouder is. 

Nadat in het derde kwart van de negentiende 
eeuw de katholieke kerk weer aanvaard werd 
en gelijkgesteld met het protestantisme, zien 
we dat veel kerken na een lange periode van 
onderdrukking weer investeren in de 
gebouwen. 

Eind zeventiger jaren richt de 
jonge kunsthistoricus en 
architect Vrijheer Lambert von 
Fisenne zijn pijlen op ons 
gebied, met name Aldeneik en 
Susteren. Hij maakt in 1880 
plannen om de kerk in oude 
glorie te laten herrijzen. Hij 
onderzoekt en dateert de kerk in 
de elfde eeuw, in tegenstelling 
tot bijv. Cuijpers die aan de kerk 
van Zwentibold vasthield. Ook 
beschrijft hij de kunstschat en 
wellicht doordringt hij enkele 
mensen in Susteren van het 
bijzondere en waardevolle bezit 
dat de kerk heeft. 

                                                      
10 Prof. Dr. J.J.M. Timmers heeft steeds gepropageerd dat de kerk oorspronkelijk een hoge 
middentoren met twee flankerende zijtorentjes gehad zou hebben. Dit omdat hij meende dat Susteren 
een verkleinde kopie van de munsterkerk van Essen was. Dit is evenwel een fantasie van de 
professor; de feiten  (fundamenten, onderzoek Fisenne en foto) spreken hem ontegenzeglijk tegen.  
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Ontginningen 
In de noordoosthoek van het grondgebied van Susteren ligt een gebied van ongeveer 
driehonderdvijftig hectare dat tot ongeveer 1900 als gemeenschappelijke gronden 
“gemeenten” gebruikt werd. Men kon er dieren laten weiden en met name de 
bewoners van Heyerhauser (de Heide) maakten hiervan gebruik. 
Oorspronkelijk heette dit broekgebied Isenbroek of IJsenbroek ,  waarin ook het 
Duitse dorpje Isenbruch ligt. 
Op de Tranchotkaart vinden we het toponiem Heckberg, wat gemakkelijk – zeker bij 
legenden – tot Heksenberg te veranderen is. Zo vinden we in de tweede helft van de 
negentiende eeuw de volgende overlevering: Op de Hommelheide nabij Susteren 
treft men een heksendans of heksenkring aan. Men noemt deze plaats heden ten dage 
nog heksendans.  

Begin 1898 verpachtte de gemeente Susteren een paar honderd bunder 
heide aan “Nelissen-Indemans” voor negenhonderdvijftig gulden per jaar 
gedurende een periode van zesendertig jaar. Die zou het gehele gebied 
ontginnen. 

Kapelaan Bemelmans laat ons via zijn dagboek weten dat dit nieuw ontgonnen 
land met heerlijke vruchten, koren, haver, enz., met of zonder kunstmest bedekt 
is. Een huis is er midden in de Heide gebouwd. Mooie brede wegen met 
lariksen beplant zijn er aangelegd. Enkele andere ontginners hebben ook delen 
van de heide gepacht, doch honderden bunders land liggen nog braak en 
ongebruikt.  

De mensen van de woonkern Heide verloren hun heide- en weidegebied, 
waaraan ze eeuwenlang een boterham hadden verdiend. Zij voelden  zich dan 
ook door deze actie van het gemeentebestuur benadeeld.  
 
 

 
 
 
 
‘t Broek voorheen Isenbroek 
Op de vroeg negentiende- eeuwse 
kadasterkaart is goed te zien dat 
vrijwel het gehele Broek nog niet 
in percelen verdeeld is en dus in 
gemeenschappelijk gebruik is. 
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Baksteenbakkers: brikkebekkers11 
Een van de inkomstenbronnen voor mensen in Susteren was het werk in de 
steenfabrieken in Duitsland. Als seizoenarbeider vertrok men rond Pasen naar een 
fabriek in Duitsland en bleef er tot in de herfst, waarna men terugging naar Susteren. 
Men had er vaak geld verdiend waarvan men de rest van het jaar kon leven. 
Dergelijke mensen werden brikkebekkers genoemd en hun aantal was aanzienlijk. 
De pastoor vroeg wel ontheffing voor de paasplicht voor deze  mensen zodat ze met 
Palmpasen al hun paasplicht konden voldoen.  
Men vertrok met velen met de hele familie richting het werk. Een van hen werd 
ploegbaas en ging onderhandelen met een eigenaar van een fabriek  voor een contract 
van enige miljoenen stenen per jaar. De mannen en jongens werkten in de fabriek en 
de vrouwen en meisjes in de barakken en hutten. Bij regen moesten zij ook de stenen 
droog houden. Eerst rond 1920 was er in Susteren en omgeving voldoende werk voor 
iedereen. 

Dakpannenfabriek St. Elisabeth, later Suestra (1876-1928) 
In 1876 verzocht Laurens Houben aan het gemeentebestuur goedkeuring om een 
pannenfabriek op te richten op een perceel in het veld genaamd Hoofakker. De 
pannen zouden vervaardigd en bewerkt worden met een leemmolen. 
Het terrein op Hoofakker lag achter de leerlooierij, welke gelegen was op de hoek 
Baakhoverweg-Oude Rijksweg Zuid. Houben woonde hoek Kloosterstraat en 
Marktsraat, hij was een winkelier en verkocht koloniale waren. Naast hem woonde 
de Jood Catz, die sigaren maakte. 
Deze fabriek brandde in 1928 af en werd niet meer opgebouwd. 

NV Dakpannenfabriek Excelsior (1921-1955) 
In 1921 werd door Meuffels , Schepers en Co. aan de Rijksweg Noord bij de 
Taterbosch een dakpannenfabriek gebouwd. Zij heeft bestaan tot 1955. 

Foto met het huis van de bedrijfsvoerder en directeur Wullem Lempens, daarachter 
de rij van acht ovens onder overkapping en weer daarachter de droogloodsen. Uiterst 

                                                      
11 Pater Wil Peters, Een halve eeuw kleiwarenindustrie in Susteren,  in Heemklank 1985-4 
Gerrit Houben, Pannekletsers brenne ze in road en blaw,  in Heemklank 2010 2+3 
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links en rechts zijn gedeelten van de leemloods en het transformatorhuisje nog net 
waarneembaar. 
Deze fabriek haalde haar klei uit het aangrenzende Dieterderbosch. Er zullen een 
twintigtal mensen gewerkt hebben. 

Steenfabriek St. Joseph of de rèngkaove  (1900-1945) 
Deze fabriek werd in 1900 in gebruik genomen. Het werd gebouwd op een terrein 
van zes bunder land in de Mijnpas. Deze fabriek is gegroeid uit een veldbrandfabriek 
van de familie Hellebrekers in het Munsterveld, waar nu nog een dakpannenfabriek 
ligt. Zij hadden als seizoenarbeiders gezien dat men in Duitsland overstapte van 
veldbrand  op fabriekssteen . Deze werden met een nieuwe vinding, de ringoven, 
gebakken en waren veel minder arbeidsintensief.  Dit idee werd meegenomen naar 
Susteren. Er werkten twintig tot veertig mensen. 

De zusters met de vliegkap 
Deze zusterorde was gesticht door de H. Vincentius à Paulo en was een Franse orde, 
waarvan de mannelijke tak vaak de lazaristen  worden genoemd. Deze orde had nog 
geen kloosters in Nederland, maar de lazaristen waren in het Brabantse 
neergestreken. Twee gebroeders Meuffels uit Dieteren en twee gebroeders Meuffels 
uit Susteren waren ingetreden in de orde en Willem Meuffels uit Dieteren had een 
bijzondere positie verworven. Hij zou er voor zorgen dat Susteren het eerste klooster 
van deze orde in Nederland zou krijgen. 
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Uit het leven van deken Tijssen12 (7)13 
S. Tijssen, indertijd pastoor te Grathem 
Publicaties vanaf 1 november 1957 

Pastoor Susteren 1911 – 1919 
 
Was pastoor Tijssen de vader der armen, evenzeer was hij 
de trooster en vader der zieken. Voor hen was hem niets te 
veel. Hoe slecht het weer ook was, hoe glad de wegen ook 
waren, niets kon hem weerhouden de zieken te bezoeken. 
Was het glad, dan trok hij sokken over de schoenen aan. 
Vroeg men hem of hij niet bang was om te vallen, dan luidde 
het antwoord: „Een oud paard staat en gaat vast". 
Moest pastoor Tijssen door duisternis en over slechte of besneeuwde wegen, waar 
kans was dat hij zou verdwalen, wat hem ook ooit overkomen was, dan kwam hij bij 
een taxihouder vragen of die hem er naar toe wilde rijden. 
Bij de zieken deed hij alles om hen moed te geven en gerust te stellen. Hij was dan 
niet alleen bekommerd en bezorgd voor hun zielenheil, maar ook voor de 
lichamelijke gezondheid; en zo kon het gebeuren dat hij zieken de pols voelde en 
ook raad gaf voor hun kwaal. Dit werd hem door dokters wel ooit een beetje kwalijk 
genomen. Ontmoette pastoor Tijssen de geneesheer bij een zieke, dan wist hij deze 
even alleen te spreken om te informeren wat de man der medische wetenschap er van 
dacht. Dokter en pastoor konden ook wel eens van mening verschillen en zó kwam 
het dat onze pastoor eens tot een geneesheer zei: „Jelui Heren Doktoren komen wel 
bij zieken, maar niet bij stervenden." 
Pastoor Tijssen wist de zieken op te beuren en tot overgave te brengen, door hen 
voor te houden dat ziekte en leed 'n teken is dat 0.L. Heer hen niet vergeet, maar echt 
van hen houdt; hen niet alleen laat en klaar staat met Zijn hulp. 
 
Vóórdat hij bij de zieke wegging, bad de pastoor eerst nog samen met de zieke enkele 
schietgebedjes, waarbij ook de plaatselijke heiligen niet vergeten werden. Met de 
beste wensen voor een goede beterschap en de belofte spoedig terug te komen en 
voor de zieke te bidden, ging de pastoor weer verder. 
Die belofte om voor de zieke te bidden werd ook uitgevoerd. Niet alleen had de 
pastoor altijd een memento voor de zieken in de H. Mis, maar ook bij het gezamenlijk 
avondgebed op de pastorie werden de zieken niet vergeten en in ernstige gevallen 
zelfs met name genoemd.  
 
Waren er bij een zieke meer dan gewone moeilijkheden van geestelijke aard, dan 
vroeg pastoor Tijssen andere parochianen – echte bidzielen – daar eens extra voor te 
bidden. 

                                                      
12 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 
13 Zie Heemklank 2009, 2 en 4, 2011,1 ; 2013,1; 2014,1. 
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Meende de pastoor dat een zieke extra versterkende middelen nodig had, dan 
verschafte hij die zelf of zorgde dat ze er kwamen. 
Heel gemoedelijk kon hij ook bij de zieken op de bedplank gaan zitten. O.i. heeft 
pastoor Tijssen dit alleen gedaan als er in de ziekenkamer geen stoel aanwezig was 
of geen goede plaats waar zulk een meubel kon staan. Ernstige zieken werden vaak 
meermalen daags door de pastoor bezocht en bij stervenden was hij gewoon niet weg 
te slaan. Hij bleef bij hen, met hen en voor hen bidden totdat de dood was ingetreden. 
Daarna kon hij de familie troosten dat de overledene zo mooi en goed gestorven was. 

Een man die ontroostbaar was over het verlies van zijn zuster moest naast de pastoor 
voor het Kruisbeeld gaan staan en met hem bidden: „Heer Uw wil geschiede". 

Tot een vrouw, wier man gestorven was, en die erg moedeloos was, sprak pastoor 
Tijssen: „Moeder, kop boven water! En als je wat nodig hebt, kom je maar bij mij." 
De pastoor wilde niet dat iemand alleen in een sterfhuis zou slapen. Hij zorgde dat 
er nog iemand kwam overnachten. 

Toen de zoon van de burgemeester overleden was, ging de pastoor er 's avonds eten, 
omdat hij voorzag dat de burgemeester anders niet zou eten. Huisgenoten van een 
zieke, die heel drukke veldarbeid moesten verrichten en hun zieke toch niet alleen 
wilden laten, werden door pastoor Tijssen uit de nood geholpen. Zij mochten gerust 
een paar uur naar het veld gaan en ondertussen bleef de pastoor bij de zieke en op 
het huis passen. 

Een dame, die pastoor Tijssen raad vroeg over het aanschaffen van een boek dat 
handelde over geneeskrachtige kruiden, kreeg te horen, dat zij dat boek zeker moest 
aanschaffen, want hiermee zou ze veel arme zieken kunnen helpen. De pastoor zelf 
heeft jaren lang met de Kneipp-inrichting gedokterd en altijd aparte Kneipp-koffie 
gedronken voor zijn reumatiek of jicht. 

1918 was het jaar van de Spaanse griep. Deze ziekte was in sommige plaatsen en 
ook in Susteren erg kwaadaardig en heeft er velen vroegtijdig naar het graf geholpen. 
Om de zieken niet te verontrusten, werden bij dood en begrafenis de klokken niet 
meer geluid. 

De pastoor was van de morgen tot de avond op ziekenbezoek. Medische hulp was in 
Susteren bijna niet te krijgen, want de doctoren in Sittard en Echt waren overbelast. 
Toen kwam er inkwartiering van het Nederlandse leger. Op de pastorie kwam een 
officier van gezondheid. Dat was boffen voor pastoor Tijssen en de zieken van 
Susteren. Want eer deze officier het wist en alsof het de gewoonste zaak van de 
wereld betrof, was hij door de Pastoor ingepalmd en ging hij met hem op 
ziekenbezoek van de morgen tot de avond. 
Overal en altijd en voor iedereen klaar staan om te helpen, dat was een grote op-
vallende trek van pastoor Tijssen — en hij vond het heel gewoon dat anderen zulks 
ook deden, en daarom durfde hij ook alles te vragen wanneer hij meende dat het zo 
moest en hoorde.  
Achtte pastoor Tijssen het zijn plicht op de eerste plaats voor zieken en armen te 
zorgen, de andere parochianen werden toch niet vergeten. Hij kende ze allen met 
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naam en toenaam en was erop uit overal hulp te bieden waar dit van pas kwam en 
leefde in alles met zijn parochianen mee. Slechte mensen of boosdoeners bestonden 
er in zijn ogen niet. Een van zijn grootste en meest opvallende trekken was wel dat 
hij in ieder mens dadelijk het goede wist te zien en te ontdekken, en dit dan zó wist 
te vergroten dat het minder goede daarbij in de schaduw kwam te staan. Zó stond hij 
onbevangen tegenover de mensen en wist hij direct de juiste snaar te treffen en uit te 
buiten. Dit verklaart zijn grote invloed die hij op de mensen had en dat  hij allen voor 
zich kon winnen. Zo kon pastoor Tijssen naar  de officier van justitie gaan om te 
pleiten voor mensen die met de politie in aanraking waren gekomen. De goede 
eigenschappen van deze ‘boosdoeners’ wist de pastoor bij die ‘Edelgestrenge Heer’ 
zó naar voren te brengen dat het halve heiligen werden en hun zaakje gewoonlijk 
goed afliep. Arbeiders, die bij de mijnen of andere werkgevers ontslagen waren, 
vonden in hun pastoor ook weer de helper, die naar de betrokken instanties ging of 
schreef om voor hen ten beste te spreken en de zaak weer ongedaan te maken. 

Door ondervinding wisten deze werkgevers op de duur dat de aanbeveling en 
lofbetuigingen van de pastoor van Susteren niet al te betrouwbaar waren: en toch, al 
geloofden ze niet alles of misschien maar heel weinig van het pleidooi, konden ze 
hem niet weerstaan. Deze priester konden ze gewoonweg niets weigeren; maar de 
hemel speelde ook mee. De betrokken mensen en huisgezinnen moesten voor het 
welslagen bidden en de pastoor deed dat nog meer en deed er nog een schep op in de 
vorm van boete. Soms ging hij uren ver te voet op pleidooi zodat hij doodmoe op de 
bestemde plaats aankwam. 

Voor iedereen van zijn parochie had pastoor Tijssen een goed woord. Opvallend was 
zijn groeten. Het was geen vulgair wenken of „hallo" roepen! Bij het goede dag 
zeggen nam hij altijd zijn steek af, ook voor kinderen. Zag hij in ieder het kind van 
God en de engelbewaarder als metgezel en kwam daarvan dat eerbetoon? Het gevolg 
was dat zijn steek het moest kunnen en gauw versleten was, vooral op die plaats waar 
hij steeds werd vastgepakt. Maar bij dit zwijgzaam groeten bleef het niet. Tege-
lijkertijd klonk dan zijn klare stem: „Daag Sjang, daag Piet, of dag Marie" met een 
gezegde ‘sjoan waer, waor" of een vraag: ,,Geit alles good?". Dit alles werkte wel 
eens heel aanstekelijk. Een paar grote kinderen die hun pastoor op een afstand 
volgden en zijn manier van groeten kenden, gingen zich hiermee amuseren. 
Zodra ze bemerkten dat de pastoor zijn hand naar de steek bracht, zeiden ze onder 
elkaar reeds: ,,Daag Sjang, daag Piet, enz." en ze hadden echt schik als hun stil 
gezegde gevolgd én herhaald werd door het krachtige geluid van de parochieherder, 
en daaruit bleek dat ze goed geraden hadden. 
Pastoor Tijssen wist gauw genoeg door welke deur de bewoners zelf hun huis in en 
uitgingen en door deze trad hij ook 't huis binnen. Wilde men hem na gedane zaken 
door de voordeur uitlaten, dan weigerde hij dit door te zeggen dat zo iets goed was 
voor deftige lui. De pastoor ijverde ervoor dat in alle huizen de intronisatie van het 
H. Hart plaats vond en dat overal in de huizen kartonnen schildjes hingen met de 
beeltenis van het H. Hart. Ook op de pastorie hing zo'n schildje op de deur van elk 
vertrek. 
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Door 'n hondenweer maakte pastoor Tijssen een lange weg om in een afgelegen 
huisgezin de intronisatie te gaan houden. Hij wilde niets van uitstellen weten: want 
dat was afgesproken en die mensen waren er nu voor klaar en verwachtten hem. 
Onder de inwoners van Susteren was een huisvader, evenals de pastoor een geboren 
Wessemer. Deze man werd vader van een tweeling, twee jongetjes. Toen hij met 
deze tijding op de pastorie kwam, ging het Wessems hart van Pastoor Tijssen open 
en stelde hij de vader voor een van de babies de naam ‘Medardus’ te geven naar de 
patroon van Wessem. Dit werd dadelijk goed gevonden met de conditie dat de ander 
dan ‘Louis’ zou genoemd worden naar de Wessemse pastoor. De kleine Medardus 
en kleine Louis zijn echter niet in leven gebleven. 

In het laatste oorlogsjaar 1917-1918 was de verlichting voor huisgezinnen, die nog 
niet op 't elektrisch net waren aangesloten een groot probleem.  
Petroleum was er niet of veel te weinig. Pastoor Tijssen kwam deze gezinnen wel 
eens blij maken met stukjes kaars. 

Al dat doen en laten, de 
omgang van de pastoor 
met zijn mensen was heel 
gewoon, het gebeurde 
zonder op te vallen, van 
indringen of zich 
opdringen was geen 
sprake. Toch maakte dat 
ijveren van pastoor 
Tijssen voor alles wat 
goed was een grote 
indruk niet alleen bij de 
eigen katholieke mensen 
en parochianen maar ook 
bij andersdenkenden die 
in Susteren te werk 
gesteld waren en deze 
priester in zijn handel en 
wandel leerden kennen. 
Een van hen zei eens tot 
een Eerw. Pater: 
„Mijnheer ik ben niet van 
uw geloof; maar als ik 
ooit katholiek  wordt, dan 
is het door pastoor 
Tijssen van Susteren" 
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Awwer foto’s  

 
Vogelschieten Schutterij Sebastianus (foto’s Frits van Cruchten) 
Onderste foto midden burgemeester Hermans. Gezien diens haardos foto vóór de 
oorlog, mogelijk twintiger jaren. Wie herkent nog iemand op de foto’s?  

AWWER FOTO’S     
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Drie kiekjes van Susteren. 1902 
De kaart is goed te dateren, want er staat dat op het moment van schrijven de 
bisschop in Susteren was om het nieuwe altaar te wijden, en dat was juli 1902 
tijdens de heiligdomsvaart 
 

 
Jaren vijftig de Bagger nu recreatiepark Hommelheide 
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Programma komende twaalf maanden  

Dinsdag 21 april: Jaarvergadering om 19.30 uur / Na de pauze vanaf 20.30 
muzikaal optreden van Paul van Loo. Locatie: Grote zaal Orbis Vastrada. 

Dinsdag 19 mei: Eynderhoof - Nederweert-Eind – Zie elders in deze Heemklank.  

Zondag 21 juni: Verschijnt Heemklank 02-2015. 

Dinsdag 23 juni: Thema-avond over natuur. 

Zaterdag 15 augustus: Kroedwèsjviering in de H. Amelbergabasiliek.  

Dinsdag 15 september: Busreis naar Steyl / Belfeld.  

Maandag 21 september: Verschijnt Heemklank 03-2015. 

Dinsdag 20 oktober: 19:30 uur: Lezing “Eigenwij(n)s)” door dhr. E. Montforts. 
Aansluitend in kader van vijfenveertig jarig bestaan feestelijke afsluiting met een 
verrassingsprogramma! 

Donderdag 26 november: Aanvang 19:30 uur “Sjterre Sjtraole 3” i.s.m. Veldeke 
Kringk Ech in zaal ‘de Hermenie”, Feurthstraat 56 te Susteren. 

Maandag 21 december: Verschijnt Heemklank 04-2015. 
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Weurdje van de redaksie 
 
Wie ‘t dit jaor den ieëste kieër flink werm woor, woor d’r sjpraoke van “Korte 
rokjesdag”! Alle sjoan bein woorte prachtig geëtaleerd ónger het sjienbaar kortste 
rökske oet de kleijerkes van de vrouwluuj. Allein haet daen daag geine vaste datum 
oppe kalender. 
Tegeliek mósse dich realisere det d’r hieël väöl data zeen die al jaore ein sjpeciaal 
beteikenis zeen toebedach: waereldderedaag bieveurbeeld, moderdaag, vaderdaag, 
enz. 
Es redaksie höbbe weer ouch de data vassjtaon veur het versjiene van den 
Heemklank, mer toch is ‘t altied weer ein race taenge de klok óm alles op tied bie 
den drökker te kriege! En es det gelök is, wurt d’r lènks en rechs èns flink 
gekuump van opluchting! 

Ouch noe höbbe weer mit ‘t veurjaor in de kop weer zoväöl meugelik van alles 
biejein gezeumerd om uch aan te kènne beje! 

Väöl laesplezeer! 

De redaksie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Loestert geer ouch zoa nao ’t zènge van de veugel? 
Zènge doon ze neet allemaol. Veurbeeld is de houtdoef….. 

Zie zaet drie maol:  
”Doog de deur toe zoetelief”  en den zaet ze: “TRUT”.   

Loester mer èns. Det klop!  

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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Óngersjtaond sjtökske van Jean Dewaide is gesjreve in de modertaal van zien 
vadersjtad Gelaen in zien eige sjriefwieze. Ouch dit is veur ós “Heemklank”, en 
sjoane heemklank. 
 
Vreug lentebelaevinge 
Jean Dewaide 

Mit ‘t “adagium” veur ouge,  “Es me neet kènt sjlaope, dan mót me dao neet van 
wakker ligke”, euverkaom mich dat op eine vreuge mörge. Nao al ein oer wakker 
gelaege te höbbe, waor ich, óm kloksjlaag zös oer (op de taore van Mariaveldj) mit 
de fits op waeg nao ’t Hieëresjträötje. De daag kaom in de lóch, mer de 
sjtraotlampe waore nog aan. Ich hauw ein richtig lentegeveul. De veugel kwetterde 
al löstig d’r op los en in gedechte wól ich mien lentegedichske belaeve, want 1 

 De zón die weik mien hart weer los, 
 de wèntjer is veurbie. 
 ’t Gemood dat wurt weer ruum gemaak, 
 wat veul ich mich toch bliej! 

Dankbaar en bliej waor ich, wie ich ’t Hieëresjträötje in voort. Alles waor nog in 
depe rös. Zelfs de keuj loge nog te sjlaope, mer ein waor toch al op en keek mich 
nao wie ich langs voort. Es ze koosj dènke, kan ze bès gedach höbbe: “Wo veurt 
dáe noe al haer? Dao mós te gek veur zeen!” Mer ich dach: “Ich wil de zón zeen 
opkómme”. De vogelzank woort ummer sjterker en in gedechte ging ich wiejer:  

 De zón kump op, de daag brik aan, 
 de dauw hingk in ’t hout, 
 en veugel fluite in de buim, 
 besjtraold door zónnegoud! 
  

                                                      
1 Aaf en toe bèn ich van de v.t. nao de t.t. euver gegange, óm de depere belaeving van ’t verhaol, get 
mieë aan te gaeve.  

DIALEK 
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Wied weg hoort ich de koekoek en ich dach aan Zef Sjölpe2, dae ós veur haet 
gehauwte: “De koekoek kump altied in de waek wo de 17e april in vilt”. En Zef, eine 
natuurman en dènker (ouch al is hae noe neet mieë), blif ummer geliek höbbe. En 
noe is ’t zoa wied:  

 De koekoek flöt weer ziene naam,  
 de nachtegaal zien partie, 
 de sjpech die trómmelt weer d’r op los: 
 ein lentesymphonie! 

Sjtil…. door op de fits. ’t Leech is al sjterker gewore. Ich kèn al get wiejer euver de 
aope sjtökskes en weikes door kieke. Mesjien is hie of dao ein ree te zeen? De 
bosanemoontjes höbbe plaatsgemaak veur bosmuur. ’t Fluitekruid seert weelderig 
de waegberm. Aan de sjoelhut (in sjtaol en sjtein opgetrökke) sjlaon ich rechsaaf 
op de grens aan, lènks en rechs sjpäörend euver de aope sjtökskes. En jao! Opèns 
lènks, eine mieëter of vieërtig van de waeg aaf, in ein wei, twieë reejeköpkes……? 
Van de fits aaf! Veurzichtig! Jao, ich zeen ze dudelik bewaege…. En in de boum 
baove mich, reup ein sjpech. Es ich mich effe nao rechs wiek, zeen ich die ouch! 
Jao, ’t is de klein bóntje sjpech. Óm de beurt nao baove en nao veur kiekend nao de 
twieë reejeköpkes. Ze kómme effe baove ’t hoag graas oet. Nao ’n minuut of vief 
reike de köpkes nog get hoager. Zouwe ze mich gezeen höbbe? Opèns, mit eine 
sjprunk, eint nao lènks en ’t angert nao rechs ’t hout in. Ich gaon effe wiejer en jao, 
in ein wei tösje ein paar päölkes,  weer ein ree, dat mit ‘n paar sjprung verdwient. 
Nog veur de graaf aan de grens op de Hollese kantj, zeen ich ‘t veerde. Wat ein 
gelök, ich waor gans voldaon. Van ein paar kenj hueër ich de koekoek weer rope. 
Wie ich aan ein groat aope veldj kaom, sjus euver de grens, dach ich trök aan de 
volgende sjtrofe van mien gedich:  

 De lieëwerik twierelt es solis, 
 ’t allerhoagste leed 
 en liesters make in duet 
 ’t vreug concert kómpleet! 

De mörge-mist hink wie ein lieëg bank wied euver de veljer, wo de zon euver haer 
wilt klömme. In gedechte vaar ich wiejer rechs aaf, wo ich waer opgesjrik door ein 
hel sjrieëvende fazant, die ich euver ’t veldj kèn naokieke. Wat prachtig óm dat mit 
te make. Dat moosj te mit eine kènne deile:   

 Ich jubel mit de veugel mit…. 
 de buim, die sjtaon in bleuj 
 en in ’t bebloomde weiegreun,  
 dao dartele de keuj! 

                                                      
2 Sef Schulpen ( 2009): -bestuurslid van de Vereniging van Natuurvrienden Susteren; -schrijver van 
de tekst van het  “Klankbeeld L. v.d. Vloet”; -Idem van “Susteren Natuurgetrouw” en “Arachne de 
spin en andere verhalen”.  
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Zoa ging ’t gedichske door. Alles is mit dae vreuge lange lente ein sjtökske wiejer, 
want de buim zeen al weer oetgebleujd. Riekelik bleuje noe de meidäörnhègke, de 
liesterbes, vogelkers, wilde sneeuwbal en anger heesters. Ich vaar wiejer door “de 
Duitsje Hieëresjträötjes”. Euver eine kaal, nog neet ingezieëde akker, kómme 
parmantig ‘n sjtök of twelf nijlganze aanwagkele, die zich niks van mich aantrèkke 
en meine dat zie hie, op de Duitsje kantj, de baas zeen. Zie trampele door. De natuur 
geit ouch door, ummer door:  

 En alles deit dao gaer aan mit, 
 bie wat ich wènsje wil. 
 De lente zungk mit in mien hart: 
 och sjtóng de tied mer sjtil! 

Dat zou me zich waal wille wènsje. Mer es ’t taegezit, dan mót ’t gauw veurbie. Ich 
mót ouch door, want de natuur in mìch geit òuch door. Ich bedoel op dit vreug oer 
tik ouch mien èige biologische klok door! Noe vlot heivèsj en mit ein vaart voort 
ich ’t Hieëresjträötje oet, wo zich noe ein houtdoef van mìch versjrik en zich oet de 
veut maak. De keuj aan ’t begin van ’t Hieëresjträötje, zeen noe al allemaol op. Ein 
koo sjtaarde mich sjtóm nao en sjöddelde sjus nog neet mit häöre kop. Es ze koosj 
dènke, zouw ze zeker gedach höbbe: “Wo veur haet dae dan nòe zoa eine 
haos………???!” 
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Zomerdaag....... 
En elke mörge geit de zón weer op 
Loek Storken 

Niks sjónder esse ’s mörges wakker wurs en ’t zunke sjient door die 
sjlaopkamerroet nao bènne en dwarrelt zó’n bietje euver dich haer.  
Es ’t boete gries en mistreuëstig is, den doert det wakkerwaere väöl langer, en 
höbse dèks gaar geine zin óm d’r oet te kómme. Mer es dich zó’n werm 
zónnesjtraol op diene bölles vilt, den is det gans anges. Den is ’t net ofse drek dao 
bès. 
Vasalis sjreef det zoa: 

OCHTEND 
Zo kalm als een vlot van helderheid 
en rust, gelegen op mijn rug 
dreef ik de ochtend in, het ochtendlicht, 
land, lucht en water waren één en zonder dat 
er van hun eigenheid maar iets verloren ging. 

Ouch in ’t veurjaor bie die ieëste zónnige daag geuf dich det zunke drek zó’n  
sóndesgeveul: 

„De zon brak door de barre voorjaarslucht. 
Plotseling kantelde er een vogelvlucht”. 
                                      J.C.Bloem 

 
  

DIALEK 
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Doe zuus, heuërs en ruuks ’t veurjaor, ’t good waer en ’t liek waal of mit die 
kwierelierende veugel de zomer es ’t ware aan kump vlege. En ’t is net of in dien 
köpke den de “gooi-zin-knóp” ingesjakeld wurt. ’t Sjient get mit hormone te make 
te höbbe, mer dao haet volges mich bienao alles in ’t laeve get mit te make. 
En esse den ‘s mörges achter euver den dörpel nao boete treujs, en doe heuërs in 
den haof de veugelkes fluite en de erte es ’t waore greuje, den wètse neet wat dich 
aan de priej is. 
Rabindranath Tagore, eine Bengaalse dichter, filosoof, schilder, componis en 
musicus sjreef daoeuver:  

„Das Lied des Vogels ist 
der Echogrusz der Erde an das Morgenlicht“.  

Den nuujen daag begint, en kiekend wie alles greujt en bleujt, den veulse weer, 
desse minsj bès en desse net wie vriewaal jederein van boereaafkoms bès.  
Allein wille de meiste luuj det allewiele neet mieë weite. Die wille allemaol lever 
“Gode-zone” zeen, wie die kleuëtjes van Ajax. En es die van Ajax den èns taenge 
ein boetenlandse voetbalclub mótte mit ECHTE voetballers, den zuusse pas, det ’t 
mer “menkes” zeen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ECHTE MÄNNER BRAUCHT DAS LAND“, zaet de Pruusj daovan, en ouch 
dae haet waal èns geliek.  
Mer volges mich bèn ich aan’ t aafdwale. Mer ouch det mót kènne. Mit afdwale 
kumpse dèks de sjónste dènger taenge. 
Doe hóbs van die daag. Den hungk d’r poezie in de lóch. Wie w’r lès ein aantal van 
die sjoan daag hawwe, al in april en ouch in mei, veel ’smörges ’t zónleech door de 
euverleechte. De vrouw die sjnurkde nog lekker, en ich loog mich net aaf te 
vraoge: “Zóste mer opsjtaon? Bèsse noe gans oetgerös? Of zouse dich nog mer 
eine kieër dreije en dich nog èns lekker op ein oar lègke?”  
Den kump mit ’t mörgeleech de poezie al door ’t vinster bènnevalle: 
       “Licht dat ons aanstoot in de morgen...” (Huub Oosterhuis)  
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‘t Leech det kump dich wakkermake. 
Doe begins dich den mer al ei bietje oet te rèkke en die sjtief knäökskes weer get 
op gang te brènge. En doe dènks bie dien eige: “Noe laot ich toch mer opsjtaon, 
anges is zó’ne sjoanen daag ouch mer zoa kort. En waem wèt wieväöl van die sjoan 
daag det w’r nog kriege! Laot ich ’t graas mer èns gaon meije”. 
En den mósse inèns dènke aan Psalm 103: 15-17a “ 

        De mens – zijn dagen zijn als het gras, 
        hij is als een bloem die bloeit op het veld 
        en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; 
        de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 

Ouch dit is pure poezie: Biebelpoëzie. En ’t is nog waor ouch. Poëzie is dus neet 
allein fantasie. 
Ouch det van die korte en korter dage en van die mindere dage, det blif dich door 
de kop sjpele: 

         ik ben maar een beginneling, ik leef 
         in de vermindering der dagen 
         van alles wat ligt opgesloten 

         in de herinnering aan wie 
         ik liefheb. Ik leef apocrief 

         maar ik heb lief 
                           (Guillaume van der Graft) 

Wobie me ónger “apocrief” waarsjienlik mót versjtaon: “twijfelachtig, en 
desondanks als van zekere waarde”. 

Mer noe effe get minder serieus: 
Elke zomer is weer gebleke, 
det ’t werm waer woor 
mit de wèntjer vergeleke! 

“Als de zon schijnt, hoef je geen mooi weer te spelen”, is ein Hollands gezègde. Es 
de zón sjient, duisse det vanzelf neet zoa, den bèsse vanzelf ieërliker, oprechter en 
opgewèkter. Te minste det geveul höb ich. 
Toch höb ich aaf en toe toch ouch waal ’t idee detse dao baove in Holland ummer 
weer waal “mooi weer” sjpele, en waal van ós pensioencente. Ummer weer opnuuj 
kump dao ein of angere “gelieërde” weer mit ein nuuj idee wie ze die awwe aan de 
cente kènne kómme of ze d’r van aaf helpe. 
Mit de jónges van de vriedig höbbe w’r ’t dao ouch al dèkker euver gehad, en 
euverlag wie w’r ós daotaenge kènne waopene. W’r höbbe ein maneer óntwikkeld 
wie w’r hun flink kènne kloate: zoa awd meugelik probere te waere en zoa väöl 
meugelik zeumerkes probere mit te pikke! En dao zeen w’r noe, zoa good en zoa 
kwaod es det geit, mit bezig. En veurluipig geit det nog good. 
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Van de vereniging 

DINSDAG 23 JUNI: THEMA-AVOND “BOURGONDISCH GENIETEN”. 
Aanvang: 19.30 uur /Locatie: Grote zaal Orbis ‘Vastrada’ 
Het belooft een bijzondere avond te worden! Het thema “Bourgondisch genieten” 
moet heel breed gezien worden, maar het gaat natuurlijk over eten! Onze 
gastspreker, dhr. Eddie Niesten, zal op smakelijke wijze een lezing verzorgen, 
waarbij de kans heel erg groot is dat het water u al luisterend in de mond zal lopen. 
Eddie Niesten is een culinair expert die ons dagelijks voedsel op smakelijke wijze 
weet te presenteren, als zou het gaan om de menukaart van een ‘weet-ik-hoeveel-
sterren-restaurant’! Dat onze gastspreker uit buurland België komt, is dus nog een 
extra positief punt op zijn CV. 
Een klein tipje van de sluier: In Nederland zijn we maar wat trots op het schilderij 
‘De Aardappeleters’ van Vincent van Gogh! Eddie Niesten zal ons de historie en 
andere  wetenswaardigheden over de aardappel vertellen. De Belgen hebben de 
frieten uitgevonden, maar wist U dat er in Brugge een heus Frietmuseum staat?  
En wist U dat….? Weet U wat?? Laten we dat beter Eddie zelf maar vertellen! 

ZATERDAG 15 AUGUSTUS: KROEDWÈSJVIERING IN DE  AMELBERGABASILIEK. 
Aanvang: 17.45 uur.  
Het is inmiddels goed gebruik om tijdens deze Plechtige Eucharistieviering als 
Vereniging van Natuurvrienden – Susteren misintenties te laten opdragen voor de 
levende en overleden leden van onze vereniging. In de afgelopen jaren heeft onze 
vereniging op passende wijze meerdere malen een bijdrage geleverd aan deze 
kerkelijke hoogtijdag. 
Na afloop van de H. Mis zal ook dit jaar weer een mysterie-activiteit georganiseerd 
worden. Géén fietstocht dit jaar, maar iets anders! Hoe en wat, daarover is het 
bestuur zich nog aan het beraden. In elk geval wordt er gezorgd voor koffie/thee en 
vlaai! De rest van het programma staat nog in de sterren, maar wees gerust: deze 
jaarlijkse feestdag van onze vereniging gaat niet ongemerkt voorbij! U hoort nog 
wat er gaat gebeuren!    

DINSDAG 15 SEPTEMBER: BUSREIS NAAR STEYL.  
Vertrek: 10.00 uur vanaf de H. Amelbergabasiliek – Susteren 
Deze reis brengt ons naar Steyl, het schilderachtige kloosterdorp aan de oever van 
de Maas. De sporen die missionarissen mee naar huis brachten uit de ‘exotische’ 
culturen van het gastland waar zij hun missiewerk verrichtten, zijn terug te vinden 
in tuinen, musea, gebouwen en in de kunst van lokale kunstenaars. Het programma 
staat in de steigers, maar we kunnen de oude traditie van gastvrijheid ervaren als 
springlevend en bij de tijd. Na het programma in Steyl gaan we deze busreis 
afsluiten met een diner in “Den Herberg” in Belfeld en vervolgens huiswaarts 
keren naar ons eigen eeuwenoude Suëstra! 
In de prijs zijn busreis, entree, gids, koffie/thee en vlaai, alsmede diner inbegrepen.  
LET OP: DE LUNCH IS VOOR EIGEN REKENING!!! 
Intekenen kan tot 8 september a.s. onder overboeking van € 55,-- per persoon naar 
bankrekening: NL13RABO 0150 2046 12 o.v.v. “Steyl”. Vol=vol! 

VAN DE VERENIGING 
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SCHILD VAN VERDIENSTE! 
Dick, Jan en Huib bedankt! 
Cor Voorter 
Tijdens de jaarvergadering van onze vereniging op dinsdag 21 april jl. had 
voorzitter Jos Douven voor drie leden van onze vereniging een verrassing in petto! 
Dick Kiesouw, Huib Heijnen en Jan Valentijn werden in het zonnetje gezet.  

Dick Kiesouw is al heel wat jaartjes, de laatste tijd wat vaker met ondersteuning 
van zijn vrouw, een van de bezorgers van ons periodiek “De Heemklank”. Doordat 
de bezorging op deze manier is geregeld, zijn er geen bezorg-, c.q. portokosten 
voor de vereniging. Dit wederom is een van de redenen dat een lidmaatschap annex 
abonnement op De Heemklank niet te duur uitvalt! Dick was zelf verhinderd, maar 
zijn wederhelft heeft de honneurs met veel verve waargenomen. Het Schild van 
verdienste voor meneer en een bloemetje voor mevrouw.! 

Jan Valentijn is wat vaker wel eens de huisfotograaf wordt genoemd. Eerst was er 
enkel beroepsmatig contact, vanwege foto-opdrachten van zijn werkgever, een 
uitgeverij van regionale weekbladen. Daarna werd er meer en meer een beroep 
gedaan op Jan om bij activiteiten foto’s te komen maken om deze ook te kunnen 
gebruiken in De Heemklank. 
De sfeer bij de Natuurvrienden sprak de in Posterholt woonachtige fotograaf wel 
aan en hij werd lid van onze vereniging. Zijn interesses zijn de pijlers van onze 
vereniging en als het werk het toelaat,  is hij van de partij! In ons archief zitten heel 
wat foto’s die een stukje historie van onze vereniging weergeven. Ook mede 
dankzij Jan. Zijn Schild van verdienste heeft een ereplekje in zijn werkkamer! 

Huib Heijnen was verhinderd tijdens de jaarvergadering, Een afspraak met zijn 
boot had prioriteit moeten krijgen. Dus ging de voorzitter samen met onze 
secretaris enkele dagen later op huisbezoek. Compleet overrompeld kreeg hij zijn 
Schild van verdienste overhandigd. Huib zorgt al sinds mensenheugenis voor de 
tekeningen in De Heemklank. 
Voordat de teksten drukklaar zijn, mag Huib al lezen wat ons periodiek te bieden 
heeft. 
Hij laat zich inspireren door alle teksten en maakt dan de bijpassende tekeningen. 
Voor zijn vrouw was er uiteraard een bloemetje!  

Een kleine weergave van de activiteiten van deze heren die de Natuurvrienden ten 
goede komen! Belangeloos, zonder morren, klagen en mopperen! Een stukje 
waardering is dan zeker op zijn plaats. Het applaus op de vergadering onderstreepte 
de waardering en het besluit om het Schild van verdienste uit te reiken!  
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Boven: Mattie Kiesouw 
 
Midden: Jan Valentijn 
 
Onder: Huib Heijnen 

 

Met onze voorzitter Jos 
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BUSREIS EYNDERHOOF.  
Jos Douven 

Dinsdag 19 mei 2015. Een kwartier voor vertrek stond het overgrote deel van de 37 
deelnemers al te wachten op de bus. 
Een bemoedigend teken dat men richtig zin heeft in het programma van vandaag, 
een bezoek aan het Limburgs openluchtmuseum “Eynderhoof” te Nederweert-Eind. 
Vanwege de stipte opkomst kon de bus dan ook geheel volgens schema om 12.15 
uur vertrekken vanaf het Salvatorplein. 
Na een welkomstwoord door de chauffeur van dienst, onze plaatsgenoot de heer Lou 
van Heel, werd de noordelijke richting van de A2-autoweg al snel bereikt. Aangezien 
de afstand Susteren- “Nieërwieërtj-Indj” binnen een half uur te doen is, moest onze 
voorzitter ‘m duchtig van ketoen  gaeve  om op zijn gebruikelijke manier tekst en 
uitleg te geven over het programma van deze middag. 
Aangekomen bij de parkeerplaats van de “Eynderhoof” wachtte onze gids,  de heer 
Paul Kessels, ons al glimlachend op. Vervolgens stond een busrit door de directe 
regio op het programma.  Zo wees de heer Kessels ons op het feit dat de inwoners 
van Nederweert-Eind steeds een kanaal moeten oversteken om de “buitenwereld” te 
kunnen bereiken.  Het dorp wordt immers doorkruist door het kanaal Wessem-
Nederweert en de Noordervaart. Het uitgestrekte buitengebied van Nederweert is een 
waar fietsparadijs, waar agrarische bedrijven en grote kippen- en varkensmesterijen 
elkaar afwisselen. Maar ook grootschalige bedrijventerreinen rukken steeds verder 
op in het overwegend groene landschap. 
 Na een klein uurtje de omgeving verkend te hebben, stond de zwart dampende koffie 
met een overheerlijk stuk Limburgse vlaai reeds te wachten in het, tot een gezellige 
herberg, ingerichte schuurgedeelte van het hoofdgebouw van het museum. Na deze 
versterking nam Paul Kessels ons tijdens een korte “reis” mee in de 
ontstaansgeschiedenis van het in 1990 opgerichte openluchtmuseum. Het museum is 
vergelijkbaar met “Bokrijk” of het openluchtmuseum te Arnhem, maar dan kleiner 
van opzet. Maar het tentoongestelde en gebodene is absoluut niet minder. 
Integendeel. De herbouwde monumentale gebouwen, samen vormend een authentiek 
Peeldorpje uit de tijd rond 1900, lagen er uitstekend onderhouden bij. Evenals de 
keurig verzorgde thema-tuinen rondom. Oude ambachten zoals de pottenbakker, de 
smid, de stroop-, de manden-  en de klompenmaker, worden nog op ouderwetse wijze 
uitgeoefend en door middel van cursussen overgedragen. De deskundige uitleg van 
onze gids Paul verlaevendigde alles nog meer. Dit maakte het bezoek enorm boeiend, 
interessant en leerzaam. Dat dit bijzonder in de smaak is gevallen, bleek wel uit de 
complimenten die onze groep bij het vertrek in ontvangst mocht nemen over de 
geboden aandacht en interesse. “Dit höbbe weer zoa nog noajts mitgemaaktj”, aldus 
een trotse Paul Kessels op zien Nieërwiertsj . 
Met nog een kleine afdronk in de herberg werd tegen 17.15 uur de terugtocht naar 
Susteren ingezet. Daar had Jac. Weijzen en zijn echtgenote van “de Inkeman” reeds 
een bijzonder smakelijk buffet bereid.  
Een mooie afsluiting van een uitermate gezellige middag, zoals uit de vele reacties 
na afloop bleek !  
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Dans aan ’t sjtrandj 
Ad van Mierlo 

Zoa ritmies mer traog 
wie de walsende golve 
gekroand mit sjoemköp 
zich trök trèkke  
van ’t net gewónne landj, 
zoa sjnel verdreuëg 
ein ballet  
aan versjpreide sjelpe 
in ’t zugende zandj. 
Door de losbraekende zón  
vertoane zich  
neet besjtaonde kleuëre 
en wachte  
op eine nuje dans,  
mich  
in verwónjering  
achterlaotend ... 
  

DIALEK 
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Kerk Mariaveld 
Evert Zits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verleden jaar is een boek verschenen over de geschiedenis van de Congregatie van 
de Lazaristen (Vincentianen) in Nederland. Uiteraard wordt er in dit interessante 
boekwerk ook aandacht besteed aan de historie van het rectoraat (later parochie) 
Mariaveld te Susteren. Het was het eerste rectoraat dat de Lazaristen in ons land 
stichtten; nu bijna honderd jaar geleden. 

In vermeld boek is bovenstaande foto afgebeeld van de kerk (neoromaans), het 
klooster en het patronaat. Het hele complex  werd gebouwd in de jaren 1917-1918   
naar de plannen van de Roermondse architect Caspar Franssen. De foto werd 
gemaakt kort na de voltooiing van de bouw. Er zijn nog geen wegen aangelegd.  

Nu veel kerken en kloosters 
worden afgebroken, mag 
men van geluk spreken dat 
dit mooie gebouwencomplex 
in zijn oorspronkelijke staat 
bewaard is gebleven en een 
passende en zinvolle be-
stemming heeft gekregen als 
“Hospice Mariaveld”.   
  

GELAEZE 
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Gedichten van Piet Zits3 
Evert Zits 

Een eeuw geleden woedde de Eerste Wereldoorlog met al zijn 
verschrikkingen, met name op de slagvelden aan het westfront 
in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Toen op 11 november 
1918, de dag van de wapenstilstand, een einde kwam aan een 
van de gruwelijkste oorlogen uit de geschiedenis, waren tien 
miljoen soldaten  gesneuveld. 
In de landen die betrokken waren geweest bij deze oorlog, treft 
men in bijna iedere gemeente een monument aan met de 
namen van de gevallenen. Tijdens vakanties in Frankrijk 
hebben deze oorlogsmonumenten op Piet Zits een diepe 
indruk gemaakt. 

Vaderland 

Gevallen voor het vaderland 
ik heb het gelezen 
duizend keer 
woedend gelezen 
op monumenten 
en op jullie graven 
tot in het kleinste dorp. 
Maar het is niet waar. 
De waarheid is niet af 
Waar staat 
wat je leed 
en men vergeet 
de datum van je geboorte 
en het lange verdriet 
van wie je achterliet. 
Arme soldaat 
jouw vaderland bestaat 
alleen voor 
koningen 
magnaten 
slaven-bureaucraten. 
Laat vaderland voortaan 
niet meer bestaan 
voor wie vallen 
maar land zijn 
voor ons allen.  Frankrijk, Vogezen, juli 1984 

                                                      
3 Uit de bundel Bewegen langs decors die blijven, Piet Zits, uitgave van de Stichting Charles Beltjens 
Sittard, 1991 

GEDICHTEN 
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In  1974 bezocht Piet zijn goede vriend Sjaak van Helden uit Dieteren, missionaris 
in Ethiopië. Kort na dit bezoek is Sjaak vrij plotseling overleden. Piet werd in 
Ethiopië geconfronteerd met armoede en ellende, vooral in vluchtelingenkampen. 
 

Ethiopië 

Met op mijn netvlies nog 
de kampen 
met in mijn oren nog 
’t gekreun 
met in mijn keel nog 
stukken glas 
hang ik boven Holland 
met wijd-open mond 
met open-gesperde ogen 
en staar naar 
het groen 
van duizend oases 
van vierkante weien 
naar water in sloten 
kaarsrechte kanalen 
misplaatste grap, mijn God, 
o cruel cruel joke 
en alles haaks 
     1974 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sjaak van Helden 
Geboren te Dieteren 

25 juli 1928 
Overleden Addis Abeba 

Ethiopië 
25 april 1974 
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Gevelverhäölkes 
Evert Zits 

In Zöstere bèn ich gebaore (in 1931), getaoge en ouch gebleve pós noe toe, noe ich 
auwd, gries en versjlete bèn, wie èns Sefke Mols, mer waal zónger medalies oppe 
boek. M’n zouw toch dènke det ich nao al die jaore Zöstere kèn, van ónger en van 
baove. Mer det “van baove” klop neet gans, want dao is mich get raars 
euverkómme!  
N’n toer geleje zoog ich oppe gevel van ein weuning bie mich in de buurt  ‘ne sjoane 
gevelsjtein. Dem hauw ich nog noats gezeen; kènnelik höb ich ‘ne 
“konijnenhorizon”.  
Ram verpópzak höb ich dao doe, midde oppe sjtraot, nao dae gevel sjtaon te uige pós 
tet ‘ne fitser mich bekans van de zökke reej. 
Vanaaf daen tied bèn ich get mieë  mit de kop ómhoag gaon loupe. Bès waal lestig 
op miene laeftied went de rögk ummer krómmer en de nak sjtiever wurt. Mer ’t haet 
zich geloand! 
’t Geuf in de vreugere gemeinde Zöstere (Zöstere en Deetere) nog versjeije 
gevelsjtein en dao zitte veur de plaatselike historie dèk interessante verhäölkes aan 
vas. In de kómmende Heemklanken zólle weer uch versjlaag doon van ós 
gevelwanjeling. 
De primeur gaeve weer aan dae door mich “óndèkde” tegel in de gevel van de 
weuning Vincentiuslaan 33. 

Doe in de twinjtiger jaore 
van de veurige ieëw in 
Zöstere de nuuj woonwiek 
Mariaveldj begoos te 
óntsjtaon, vestigde zich dao 
ouch óngernummers van 
boete Zöstere mit winkels 
en bedrieve. Ónger hun 
woor ouch Caspar Hos 
(gebaore in 1890), 
aafkómstig oet Gölpe, van 
beroep muibelmaeker- 
tummerman. In de 
oorlogsjaore 1914-1918 
hauw d’r énnige tied in 
Zöstere gedeend es kemies 
bie de grensbewaking, doe 
Zöstere wied en zied 
bekènd sjtóng es ein richtig 
sjmókkelieërsnès. 

Intösje getrouwd mit Helena Hacking oet Gölpe boewde hae in 1920-21 aan de pas 
aangelagde Vincentiuslaan in Mariaveldj ’n woonhoes, tummerwirkplaats en ’n 
muibelzaak. 

VOLKSCULTUUR 
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De zakes floreerde en ouch ’t 
huwelik want ze krege zès 
maedjes en veer jónges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto van de weuning kort nao de 
boew. 
v.l.n.r.  Caspar Hos, z’n vrouw 
Helena, Karel Rours, Sefke Boels oet 
Zitterd, echtpaar Schuren  en bekker 
Hugo Hoofwijk 
 
 

 
 
Caspar Hos woor neet allein ‘ne veurtreffelike muibelmaeker, mer hae hauw ouch 
muzikaal talente en dao haet t’r z’n gans laeve mit gewoekerd! Vanaf de sjtichting 
in 1920 van de plaatselike hermenie St. Cecilia is t’r dertig jaor d’n dirigent gewaes. 
Daonaeve zjweijde hae ouch nog jaorelangk ’t dirigeersjtekske bie 
muziekgezelsjappe in Nuujsjtadt, Keuningsbos en 
Mezeik. Ouch haet t’r hieël lang ’t kirkkoar van 
Meriaveldj geleid. Hae is gesjtórve in 1958.  
‘Ne kleinzoon van Caspar Hos haet de muzikaal 
talente van zienen opa geërf. Hae hèt Ivo Janssen, 
woont in Amsterdam en is ein van de bekèndste 
pianiste in ós landj. Hae haet groate faam 
verwórve door de opname van ’t complete 
klavieroeuvre van Johan Sebastian Bach. 
Zienen opa zou greuëtsj op ‘m zeen gewaes.  
 

  Ivo Janssen 
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Veur eine hieële auwe gevelsjtein mótte w’r nao de weuning Kirkesjtraot 23 in 
Deetere gaon. Dao woonde in 1979 de femilie Custers. Bie ’t opknappe van de gevel 
van ’t pandj óntdèkde me’n ‘ne gevelsjtein oet 1811. Dae zoot versjaole achter ’n 
laog pleisterwerk. Gelökkig wórt t’r in ieëre hersjtèld en kreeg ein prominente paats 
baove de veurdeur van de weuning. Waat haet dae sjtein ós te vertèlle? Oet de 
aafgebeelde kan, baeker en glaas kan m’n 
concludere det ’t pandj vreuger n’n 
herberg is gewaes. De veer hooklètters 
vórme ’t woord ANNO, beteikent in ’t 
Nederlands “in het jaar”. De euverige 
letters zólle waal de initiale van de 
toenmalige eigenieërs zeen. De 
afbeelding in ’t midde van de sjtein is 
warsjienlik ein waoginstrumènt. Det kan 
d’r op wieze det in de lokaliteit ’t ijke van 
maote  en gewichte haet plaatsgevónje. 
Det gebeurde aljaors. 
Degene die bie hun werk gewichte en 
maotsjtekke gebroekde, móste die den 
laote controlere of ze voldeeje  aan ’t 
sjtandaard gewich of maot. Det gebeurde 
door ‘ne inspecteur van ’t IJkwezen in ’n 
plaatselike localiteit, meistal ein café.  
Nao d’n oorlog is de verplichting tot ijke 
aafgesjaf door d’n opkoms van 
automatische sjnelwaegers.  

(wurt vervolg) 
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Euver de grens 
Annie Schreuders-Derks 

Dao is get bezunjers aan miene laeftied waat men meistes naeve zich neerlègk en 
wo men lever euver zjwig, ich zit euver de grens. 
Mesjiens mót ich uch det efkes oeterein lègke. ’t Ganse miensjelaeve is ein groate hór 
óm get te bereike. 
Vreuger moos men al bedènke waat men later waere wól. Den kriste veurgesjótteld 
wieste dich te gedrage höbs. Daonao geiste opleidinge volge, wobieste neet hoag 
genóg kóns griepe. Went det achter de rök is, meinste ’t gesjaf te höbbe.  
Mer den kump dae daverende sjlaag van ’t aanpasse aan eine vraemde miensj, ’t 
kriege van kènjer en ‘t koupe van ein hoes mit alles d’r op en d’r in. Jaore höbste 
neuëdig óm daovan op dien sjtekke te kómme.  
Den krig men nog lènks en rechs get te verwirke in d'n trant van aafsjied numme van 
väöl leef luuj, nog get opboewe en hoger-óngerwies-kènjer. Dit is meistes sjus in den 
tied dets doe in den euvergank bös en det den ieskas en ’t wesjmesjien, die mit väöl 
meujte wore bieeingesjpaard, 't begaeve. Dit vilt den nog geliek mit den auto en 't 
banksjtèl, die óngerhandj ouch ram versjlete zeen. En sjus es wie men kepotde en 
dreuëg tek oet de boum mót zaege, veurdet de volgende sjtórm kump, mót men flot 
zeen euveral get aan te verhelpen. Anges haet men dao nog geine vieraovend mit, den 
haolt men det noajt mieë bie. 
En den…went det oeteindelik allemaol achter de rök is en wents doe gelök höbs, 
wurste 70… Ich bön zoa wied…en ich, veur wae al die probleme zeen gewaes en 
opgelos, kóm noe tót mich en ich zeen op eine sjlaag det ich 't waal allemaol gekuf 
höb. Ich höb ein ónwaezelik geveul van vrie zeen.  
Ich hoof neet mieë te dènke óm de Maas euver te zjwömme of de Wèntjrakerberg op 
te fitse. Ich hoof ouch gein tenniskampioen mieë te waere. Ich kèn noe zónger 
ómsjtenj zègke det ich zelaeve neet van de hoage plank zal aafduke of nog achter op 
eine motor kroep.  
Ich bön vrie óm get sjtóms te doon, midde in de nach tillevisie te kieke en ich kan 
weigere in kommissies en nao vergaderinge te gaon wo niks aan oet kump. Ich hoof 
zelfs mien haore neet mieë te verve, dao bön ich op eine sjlaag mit oetgesjeijd! 
Ich krieg 't neet mieë op mien zenuwe van de wèkker jedere mörge en de kènjer zeen 
op eine laeftied det ze allein nog mer plezerige kómpenie zeen. 
Ich bön wie ich bön, eine sumpele miensj, mer waal eine miensj dae mit de naas in de 
lóch “door de late zomer van 't laeve geit” wie m'n det zoa sjoan zaet. 
’t Is noe te laat óm oetblinker te waere in de sjport of in de kuns of anger dènger die 
ich eigelik gedaon heij mótte höbbe, mer neet gedaon höb. Zónger mich te sjame kèn 
ich geweuën dènger doon die ich mich d’r langs höb laote gaon. Ich kèn vraemde 
verhäölkes en versjes sjrieve, rariteite verzamele wo geine get aan haet, póppehuuskes 
inrichte, vraemde, nuuj recepte oetperbere (ouch al mislökke ze) en zelfs midde in de 
wèntjer nao de zón gaon!  
Wae zal zich dao dikke bein euver make? 
 

DIALEK 
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‘t Geuf daag det ich mich train in ’t niksdoon. Den probeer ich de geluidsknóp oet te 
zètte en de sjtilteknóp op ’t hoogste volume.  
En went ich nao zoa eine daag veur ‘t nao bèd gaon de vinster aope doon, de lóch 
opsjnoef en ´t roesje van de buim en wiedaaf d'n trein heuër, den zeen det toch die 
dènger van lang geleje. Den bön ich blie nog ummer te zeen wae ich noe bön.  
Went det mit uch ouch zoa is, hawt det den zoa lang meugelik vas.  
Wents doe op die meneer de grens euver bös, bös doe good bezig, mer bedènk dich: 
“Pak gaw waat nog te kriege is, want det is neet veur ieëuwig!”  
 
 
 
 
“Natuurrampe” 
Annie Schreuders-Derks 

Bie ós en bie hieël väöl anger luuj zit de buxusmot in de palmehèkskes en de sjoan 
gesjneje böl. Haopelik kump alles nog good. Want ‘t  gebroek van palmtekskes 
(buxus) zuut men es ein aafwaermiddel. In ein begrafenissjtoet droog men 
palmtekskes die later in ’t graaf wórte gegoajd of op ’t graaf gepaot. De palmtak en 
ouch de laurierkrans gultj es euverwènning, men goof die ummer al aan atlete. Dit 
wórt door christene euvergenómme en is dao zelfs ein symbool van euverwènning 
op de doad en ein teike van ieëwig loan in d’n hemel veur luuj die gesjtórve zeen. 
’t Ieëwig gelökkig laeve. Zou ós det noe langs de naas gaon?  

 
Buxusgeur 

Ik ruik de warme palm 
Onder de open rozen, 
Een weeën zomerwalm 
Van palm en zoete rozen. 

'k Ruik weer mijn eigen jeugd, 
Het geurt uit een verleden 
Naar iets - dat me half nog heugt, 
En half is weggegleden. 

Waar was dat oud plantsoen? 
Waar geurden zoo de zoden 
Van roze' en levend groen -? 
En 't was ook iets met dooden. 

Hoe vlotte menig keer 
Dat beeld door deze vleugen, 
En nooit vond ik het weer 
In mijn doorgeurd geheugen. 

 

 

't Wordt ook al oud en dort, 
Totdat het heel verschrompelt - 
Zooals mijn geest oud wordt 
En langzaam onderdompelt. 

Misschien, van geen belang, 
Is 't zoo vanzelf gekomen, 
Of groeide het voorlang 
Uit losgeraakte droomen. 

Maar 't lijkt of ik 't nog nooit 
Zoo vurig wilde weten - 
En vaster weet 'k dan ooit, 
Dat ik het ben vergeten. 

 . . . . . . . . . . . . . . . 

Heb ik mijn leven af, 
Dan wilde ik later graag 
Rondom een rozengraf 
Een kleine palmhaag! 
                         Adama van Scheltema
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De Koekoek 
Jan Smeets 

De Koekoek is nog steeds een vogel die bij veel natuurliefhebbers belangstelling en 
nieuwsgierigheid opwekt. Iedereen kent de naam en de roep, maar weinigen 
herkennen de Koekoek in de vlucht en nog minder herkennen de roep van het 
vrouwtje. Dat merkwaardige geluid klinkt ongeveer als een luid, snel aaneengebracht 
bubbelend ‘puuhuuhuuhuuhuuhuu of kiej-kiej-kiej’ dat zij in de paar- en eilegperiode 
sporadisch in de vlucht laat horen. Het mannetje raakt door de roep van het vrouwtje 
opgewonden, vliegt haar achterna en antwoordt met ‘koekoekoekoek’, een 
dubbelroep. Deze dubbelroep laat hij alleen maar horen als hij in staat van seksuele 
opwinding verkeert. 

Een Koekoek is een broedparasiet en laat het broeden en grootbrengen van de jongen 
over aan andere vogels. In de vrouwelijke afstammingslijn heeft het vrouwtje een 
voorkeur voor één bepaalde waardvogelsoort. Zij kiest dezelfde soort als waar zij 
door haar pleegouders is grootgebracht. Zo zijn er Heggenmus-koekoeken, 
Graspieper-koekoeken, Kleine Karekiet-koekoeken en nog vele andere koekoeks-
varianten. Uit recente DNA vergelijkingen van verschillende koekoeks-lijnen blijkt, 
dat er genetische verschillen bestaan en zich geen aparte soorten kunnen ontwikkelen 
omdat de mannen met alle typen vrouwen paren. 
Waarschijnlijk vormen voor Limburg Witte kwikstaart, Graspieper, Heggenmus en 
Kleine Karekiet de belangrijkste waardvogelsoorten, gevolgd door Gekraagde 
Roodstaart, Roodborsttapuit en vele andere. Welke soort het meest van belang is, 
verschilt per biotoop. 

De territoriumroep van een enkel mannetje wordt elk voorjaar in het IJzerenbos en 
’t Hout waargenomen, maar de roep van een vrouwtje dat aangeeft een nest te hebben 
gevonden, heb ik slechts een enkele keer in 20 jaar broedvogeltellingen in het 
IJzerenbos en ’t Hout gehoord. Nest-indicerend gedrag van een vrouwtje, een nest 
met een jonge Koekoek of een pas uitgevlogen jong dat werd gevoerd door de 
waardvogels heb ik nooit gezien. Koekoeken komen het meest voor in open 
landschap met verspreide struiken en bomen, en in open bosgebied. Het 
koekoeksvrouwtje komt in twee kleurvormen voor: de blauwgrijze, ongeveer gelijk 
aan het mannetje en de roestbruine vorm. De roestbruine vorm is zeldzamer. De 
Koekoek is in 2004 op de Rode Lijst geplaatst als “kwetsbare soort”. 

Het vrouwtje legt per broedseizoen 12 tot 15 eieren in verschillende nesten, echter 
steeds maar één ei per nest. Koekoekseieren verschillen in grootte, vorm en kleur, 
maar vertonen toch voldoende overeenkomst met de eieren van de waardvogel, 
anders zouden deze het   vreemde ei niet accepteren. Zo heel nauw kijkt een 
Heggenmus blijkbaar ook weer niet, want haar eieren zijn blauw en de eieren van de 
Koekoek zijn licht grijs/groen van kleur met lichte bruine vlekjes en spikkels.  

Dagen achtereen spiedt het koekoeksvrouwtje de omgeving af om nestbouwende 
waardvogels op te sporen. Waardvogels verlaten hun nest niet als er een Koekoek in 
de buurt is. Dit maakt het voor het koekoeksvrouwtje nog moeilijker om haar ei in 
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een geschikt nest te leggen. Het koekoeksvrouwtje volgt de vorderingen ín het nest 
van de waardvogel en zodra er enkele eitjes inliggen, wacht ze op het moment dat 
de waardvogel het nest even heeft verlaten. Vliegensvlug komt zij in actie, pikt een 
eitje uit het nest om de waardvogels te misleiden en legt binnen enkele seconden 
haar ei vanaf de nestrand tussen de eieren van de waardvogels. Bij de eileg wordt ze 
geholpen door het feit dat zij de eileider uit de cloaca kan verlengen. Heel bijzonder 
dat een volwassen Koekoek van 32-36 cm zo snel een ei kan leggen in een klein nest 
van een Heggenmus van 14,5 cm of van de Kleine Karekiet van slechts 12,5 cm. Een 
Heggenmus maakt haar nest in dicht struikgewas en de Kleine Karekiet verstopt haar 
bleekgroene eieren met grijze vlekjes in een fraai geweven diep komvormig nest van 
fijne plantenstengels tussen een aantal rietstengels. 

Het is van belang dat het koekoeksjong bij voorkeur als eerste uit het ei komt. 
Aanraking door andere nestelingen zetten het koekoeksjong er instinctief toe aan 
deze uit het nest te werken tot hij alleen overblijft. Een koekoeksei komt na 12 dagen 
uit en de meeste zangvogeleieren na 13-14 dagen. Het koekoeksjong is zodoende een 
dag eerder uit het ei en dus groter en sterker dan de jongen die volgen. Ondanks dat 
een koekoeksjong er heel anders uitziet, wordt het jong door de waardvogels vaak 
niet uit het nest verwijderd en blijven de pleegouders het jong als hij het nest heeft 
verlaten nog enkele weken voeren. 

Het koekoeksvrouwtje legt haar ei alleen bij insectenetende zangvogels. Zaadeters 
zoals Vink, Groenling, Kneu en Geelgors kunnen het koekoeksjong niet groot 
brengen omdat hun aangedragen vegetarisch voedsel niet verteerbaar is voor het 
koekoeksjong. Het voedsel van volwassen Koekoeken bestaat grotendeels uit 
rupsen, inclusief harige soorten zoals de eikenprocessierups die door andere vogels 
zelden wordt gegeten, aangevuld met kevers en hun larven.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landkaart:  
Trekroutes van acht 
gezenderde Engelse 
Koekoeken 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eileider
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cloaca_(anatomie)
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Doordat Koekoeken worden opgevoed door pleegouders, kunnen ze niets leren van 
hun biologische ouders. Alles moet in hun genen zitten, zoals het trekgedrag. 
Grootschalig onderzoek naar het trekgedrag van de Koekoek vindt plaats bij 
Zweedse, Engelse, Duitse, Nederlandse en Russische Koekoeken. Zij zijn voorzien 
van een satellietzendertje, zodat hun trekbewegingen via een satelliet te volgen 
zijn. De trekroutes van 8 Engelse Koekoeken is te zien op het landkaartje. Eén van 
de Engelse Koekoeken heeft dit jaar zijn vierde gezenderde wereldreis volbracht. 
Opmerkelijk is dat alle gezenderde Koekoeken onafhankelijk van elkaar naar 
Centraal Afrika en Congo vliegen om te overwinteren. Wij mensen beschikken niet 
over een dergelijk navigatievermogen “en kunnen zonder TomTom de deur niet 
uit” om ons doel te bereiken.  
Engelse Koekoeken kiezen in het voorjaar voor een andere trekroute dan in het 
voorafgaande najaar. Het zou kunnen dat ze in het voorjaar niet over de Sahara willen 

vliegen. Vanuit hun 
overwinteringsgebieden 

vliegen ze eerst in 
westelijke richting over 
Kameroen, Nigeria, 
Ghana, Ivoorkust en 
Guinee, alvorens af te 
buigen in noordelijke 
richting. Via Senegal, 
Mauritanië, Marokko, 
Spanje, Portugal en de 
westkust van Frankrijk 
bereiken ze Engeland.    
De terugreis vanuit de 

overwinteringsgebieden 
duurt 2 maanden. Engelse 
Koekoeken brengen 47% 
van hun leven door in 
Afrika, 38% besteden ze 
aan de trek en 15 % zijn ze 
aanwezig in Engeland 
waar ze voor nageslacht 
zorgen.  
 
De Koekoek blijft een 
intrigerende vogel. 

Literatuur: 
Vogelbalans 2009-2013 
Mens en Vogel  
Het Vogeljaar 
Avifauna van Limburg 

 
 
Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG 
Susteren  
jan-smeets@ziggo.nl 
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De koekoek in ‘t volksgeluif. 
Annie Schreuders-Derks 

De koekoek is eine zieëlkesvogel. Doordet hae gultj es veurjaorsaanzègker meinde 
men det hae wied veuroet koos kieke in de tied. Op de scepter van de godin Hera 
zoot eine koekoek. Det kump ómdet Zeus veurdet hae mit häör trouwde in eine 
koekoek verangerde.  
Al in de awdheid woor ‘t bekènd det de koekoek zien eier in ein vraemp nès lègk. 
Ein óngergesjaove kèndj wurt daoveur nog ummer ein “koekoeksei” geneump. 
Ouch zaet men, went eine get gekrege haet waat neet zoa hoag aangesjreve sjtuit: 
“Dae haet ein koekoeksei gekrege”. 
De koekoek wurt waal gezeen es de taegepool van de Adelaar. Hae symboliseert in 
det geval ‘t minderwaerdige. Al sèntj de zèstieënde ieëuw gebroek men de koekoek 
es ein besjrieving van de duvel: “Det haol dich de koekoek.”of: “Det dank dich de 
koekoek.” 
Went jóng maedjes wille weite wie lang det ‘t nog zal doere veurieër det zie de 
richtige vriejer vènje, mótte ze loestere nao de koekoek. Zoa dök es dae reup, zoalang 
mót men nog wachte.... En noe mer haope det de koekoek get meug is! Went de 
koekoek op de broelof reup, wurt ‘t ein bezunjer vruchbaar en gelökkig huwelik. 
Wieväöl kènjer? Men ging algemein daovan oet det jeder wiesvrouw koos weite wie 
dök det zie nog opgerope zou waere, mer det die good zjwiege koos en det neet wól 
verklappe! In gans Limburg loesterde men daoveur nao ‘t rope van de koekoek. Zoa 
dèks es det dae reup, zoaväöl kiendjes zal ‘t nog gaeve. 
Went men zien sjprotele kwiet wilt rake, mót men went de koekoek reup, eine 
gesjpikkelde vogel, in eine viever ‘t gezich gaon wesje en óngerwiel zènge: 

“Koekoek koekoek ich heuër dich rope 
Verlos mich flot van alle sjprote 
Zoadet ze bie mich weg zólle gaon 
En bie dich wiejer gaon besjtaon. 

Dènk ouch effe d’r aan óm mit de geldjbujel te rammele went de koekoek reup. Went 
men den gein geldj d’r in haet, blif det veurluipig zoa. Zörg dus det beheuërlik get 
dao is, den is geldj de kómmende tied gein probleem. Det gultj ouch went men erge 
hónger haet.  
Went de koekoek oet verzeen ‘t dörp invlug, haet men sjlechte tieje te verwachte. 
De geweuëne koekoeksbloom (Coronaria Flos-Cuculi of Lychnis Flos-Cuculi) is aan 
St. Catharina gewied. Die bloom haet es bienaam: "Ketriensraad".  
Coronaria is aafgeleid van: "krans." 
Eine angere bienaam van de Koekoeksbloom is “Sint Joazefstraone”.. 

Gregorius I (de groate): fieësdaag 12 mieërt. Ouch 3 september.  
Wie lang höb ich nog te laeve? Mit Gori zal de koekoek ‘t antjwoord gaeve. 

Went de koekoek reup mit St. Jan, hawt den de beurs gereid.  
Reep de koekoek náó St. Jan, verwachde men eine sjlechte ougs, den wurt alles duur. 

Koekoek eine zank 
Ummer ’t zelfde verhaol vertèlle 
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De dochters van Zwentibold 
Jacques Vrancken 

Relindis, droeve weeze 
Sta op en kom met spoed 
De koning ligt verslagen  
En badend in zijn bloed! 

De koning ligt verslagen  
Door ’s vijands hand vermoord 
Zijn pantser is verpletterd 
Zijn edel hart doorboord! 

Waar, bode viel de koning 
Zoo hoog zoo vol van moed 
Hij stierf den dood op ’t slagveld  
De heide dronk zijn bloed 

Cecilia, mijn zuster! 
Ach, zuster mij zoo teer! 
De vader ons zoo dierbaar  
De koning is niet meer! 

Helaas! Hij ligt verslagen 
De heide dronk zijn bloed 
Cecilia mijn zuster  
Sta op, en kom met spoed! 

Zij spoedden door de heide 
Geen enkel sprak een woord 
Zij weenden onder ’t bidden  
En trokken biddend voort. 

Zij spoedden naar het slagveld, 
Waar menig dappre viel 
En zochten ’t lijk huns vaders  
En baden voor zijn ziel. 

Zij vonden ’t lijk des dierbren 
Op ’t slagveld uitgestrekt 
Zijn borst was met geen harnas  
Maar wonden overdekt. 

Zijn pantser lag gespleten 
Versplinterd en verplet 
Zijn slagzwaard lag verbrijzeld  
Naast ’t roerloos krijgsgenet. 
 

 

Ach! Ligt gij dierbre vader  
Verslagen en vermoord? 
Helaas! Een wijde wonde  
Heft u het hart doorboord! 

Ach!Ligt gij hier verslagen 
Gij koninklijke held 
Verslagen dierbre vader 
Vermoord op ’t bloedig veld? 

Dat oog zoo vol van liefde  
Is thans voor eeuwig dicht! 
En nooit meer zal ’t zich baden  
In ’t koestrend zonnelicht! 

Die mond zal niet meer gloeien  
Van zoete vadermin 
Der dochtren oor dringt nimmer  
Uw zoete taal meer in. 

Dat hart zal in die wijde  
Die fiere borst niet meer 
Van moed en liefde kloppen! 
Dat hart minde ons zoo teer! 

Waarom ook voor een krone  
Zoo rusteloos gestreen? 
Kon onze liefde uw leven  
Niet zaal’gen hier beneen? 

Wie zal ons nu beschermen? 
Ontwapend is die hand, 
Waar voor zelfs helden beefden 
De sterksten van het land! 

Cecilia, mijn dierbre! 
Niet in den stalen arm 
Eens krijgers, zoekt de weeze 
Heur toevlucht, noch heur scherm. 

Daar boven troont een koning  
Een koning mild en zoet 
Hij is der weezen vader 
Almachtig wijs en goed! 
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Zij tilden ’t lijk des dierbren 
Bedauwd met  meen’ge traan 
En droegen ’t in haar armen 
Stil biddend onder ’t gaan 

Zij droegen ’t in haar armen 
Naar Susteren’s abdij 
Daar werd zijn graf gedolven 
Aan vrouw Sofia’s zij 

Daar leefde Benedicta, 
De koninklijke spruit 
Der weezen dierbre zuster  
En Heere Jezus’ bruid. 

Daar leefde zij verborgen 
In ’t schamel stil klozet, 
En sleet voor God haar dagen, 
In armoede en gebed. 

O Zuster naar den bloede, 
Ook zuster in den Heer, 

Neen! Nimmer nimmer keeren  
Wij naar de wereld weer. 

Hier, bij der dierbren graven, 
In ’s Heeren heiligdom, 
Verblijven wij ten dienste  
Van onzen bruidegom. 

Hier willen wij hem dienen 
In armoede en gebed 
En leven naar de regels  
Der strenge kloosterwet! 

Hier leefden zij tot stichting  
Der ganschen maagdenrij 
Geen vromer droeg de wijle ( sluier) 
In Susteren’s abdij. 

Der heiligen gebeente 
Wordt als een kostbre schat 
Bewaard met heiligen eerbied 
Te Sustren in de stad.
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Ein prachtig sjtökske volkscultuur  
vónj ich in ’t tiedsjrif: “De Maasgouw” van mei 1880 
Annie Schreuders-Derks 

 

 

 

 

 

Hoe men huisdieren aanspreekt. 
Wij deelen hier eenige spreekwijzen mede die in het zuiden van het Hertogdom 
Limburg in gebruik zijn om het vee aan te spreken, het te roepen of te doen 
verwijderen. 
Om een paard te doen voortgaan roept men: Je! 
Om een paard te doen naderen zegt men: Heh da! 
Om een paard te doen stilstaan zegt men: Hu! 
Om een paard rechts te doen gaan zegt men: Hot! En links: Haar! 
De meeste namen der ploegpaarden ontleenen hun naam aan hunne kleur: Bruin, 
Vos, Baai, Git, schimmel, Kol, Bles, Voes enz. 
Den stier (duur) roept men met: Menne, menne menne! 
De koeien om te doen naderen met: Kom hi da! Kom hi da! 
Ook de koeien ontleenen hare naam aan de kleur van het vel: Zwarte, Bonte, Bles, 
Meur, Vaal enz. 
De varkens lokt men met den roep: Kusch, kusch, kusch! 
De geiten roept men toe: met, met, met! Of: metteke, met! 
De schapen en lammeren roept men door het roepen van: Lem, lem, lem! 
Om schapen weg te jagen roept men: Poerr, poerr! 
De hond komt op u aan als ge roept: Soek, soek! 
En legt zich neder of houdt met blaffen op als men hem toesnauwt: Couche! 
Men jaagt hem weg met het woord: Heiversch! 
Hij blaft wanneer men hem ophitst met te zeggen: Kis, kis! of met Ah, kis kis! 
De meeste schaaps- kar- of waakhonden heten: Bei, Sultan, Turk, Sweed, Schwitz, 
Rus, Mosel, Donau, Stroom, Stub, Bles enz. 
De kleine keffertjes heten: Spits, Ami, Fix, Filax, Petit, Muis, Mops, Kirewiets. 
De jachthonden dragen nobele namen zooals: Diaan, Pan, Lord of Milord en Wald.  
Om de katten te lokken roept men: Miem, miem, miem! 
Ze streelende zegt men: Poeske! 
En om ze weg te jagen roept men: Kets, kets! 
Om hoenders te lokken roept men: Poele, poeleke, jiep, jiep jiep! 
De broeihen roept men met: Klok, klok, klok! 
De kiekentjes met: Tiet, tieteke, tiet! 
Om de hoenders te doen slapen gaan roept men: Schoep op, schoep op! 
En om ze weg te jagen: Scheu, scheu! 
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31 
 

Eige(n)-aardigheden 
Loek Storken 

Mènnig vruike hilt ouch waal ei bietje van häöre man ómdet ’t zó’nen doorzètter of 
zó’nen eigewieze prengel is. En zoa waere eigenaardigheden dèks tót eige 
aardigheden. 
Eine minsj is noe einmaol wie d’r is, mer det wil dus toch waal neet ummer zègke 
desse ‘m ouch zoa mós laote. Mer dèks is ’t ouch jus good óm hem of häör zoa te 
laote. Niks erger es allemaol ’t zelfde. 
Mit minsj bedoel ich hie oeteraarderzaak neet allein mansluuj, mer ouch 
vrouwluuj. WANT DET ZEEN OUCH MINSJE! Jao, jao, zeker wete! Want die 
make ouch foute! 
Natuurlik neet zoaväöl es de mansluuj, wie ze zelf zègke, mer laote w’r ’t den mer 
d’r op hawte, det die groater foute make, of anger foute. Die höbbe dus ouch hun 
eige aardighede. Die hobbe nog allerlei anger aardighede, mer dao moog ich ’t van 
de vrouw noe neet euver höbbe. 
In väöl hoeshawwes wurt waal èns door de man taenge de vrouw, of angesóm, 
gezag: “Jao det zal waal, det zit bie uch in de familie!”  
Veural in Lömmerich kump det in eine bepaalden tied van ’t jaor hieël väöl veur. 
D’r zeen zelfs gladdekkers die verdene dao geldj aan door dao leedjes euver te 
make. En dus ouch nog euver de rögk van anger luuj. Mer det is normaal, ’t meiste 
wat euveral gebeurt, geit euver de rögk van anger luuj. De kuns is dus d’r veur te 
zörge desse eine breije rögk höbs of eine rögk dae nemes vènje kènt. 
Zoa haet ouch elke laeftied zien eige fetute net wie jeder jaorgetieje zien eige 
blome haet. 
Ein van de eigenaardighede van dezen tied is, det väöl luuj die nauweliks ein 
weurdje Èngelsj kènne door hun Nederlands te pas mer veural ouch te ónpas 
boetelandse,mer veural Èngelsje weurd aan ’t sjtruije zeen. Waarsjienlik meine ze 
det det interessant is, of det det weitensjappelik of intelligent  aanduit. Zoaget wie: 
“Hij kreeg dan een geweldige boost. Hij had plotsklaps het momentum. En toen zat 
hij ineens in de flow. En toen ging hij helemaal uit zijn dak”. 
Ich dènk den altied zoaget van: “En toen moos d’r weer alles verboewe! Zègk toch 
geweun wasse bedoels!” 
Esse èns aaf en toe get plat in get “Huilands” inboews, det is dèks al väöl leuker. 
Zoaget wie: Hij was helemaal van het paad af, of: Hij had de pijp uit en hij had 
geen zwegele, of: Dan rijten we hem een tuit , of: Sjeng, waar is je kuiltuit ? Of: 
Doe het veken maar dicht, want ’t trekt dat ’t verrekt.……en  nog mieé van die 
dènger. 
Ein anger hieël raar eigenaardigheid is es emes bie veurbeeld zaet: “Es ich urges 
veur bèn, den sjtaon ich ouch gans d’r achter! Wèt geer noe wo dae man den sjtuit? 
Sjtuit dae noe d’r veur of d’r achter? 
Zoa zag ouch èns ein vrouw taenge häöre minsj: “Anges bèsse zoa sjtóm, en noe 
begripse ’t neet!” Krieg det mer èns allemaol ónger de patsj. Den mósse toch al ei 
flink mäötje höbbe in die patsj! En den sjelje ze dich weer oet veur dikkop! ’t Is 
toch noajt good. 

DIALEK 
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Bie ’t wanjele höbbe w’r ouch zó’nen eigen-aardige d’r bie loupe. Let trouwens op 
’t sjtreepke: ich sjrief neet eigenaardige, mer eigen-aardige. ‘t Is einen hieëlen 
aardige. 
En ’t is einen hieële clevere. Hae hèt mit ziene veurnaam Gène en sjtamp oet 
Deetere. Den höbse natuurlik al ei sjtreepke veur, esse oet Deetere kumps. Hae haet 
zichzelf eine voliere geboewd en trèk kanaries. In ’t begin trok d’r neet al te väöl 
kanaries. Hae dach toen: “Ich lègk mich lektrisch aan in dae voliere. Es die veugel 
get mieë leech höbbe, den floep det get baeter!“ En zoa woor ’t ouch. Die kanaries 
zeen ’m ieëwig dankbaar, en neume hem noe ELECTRI-Gène.  
Wie det mit det klusse zoa good ging, haet d’r zich in de garaasj einen doesj 
gemaak veur es d’r get awwer is en neet mieë zoa good nao baove kènt. Hae zèt 
d’n auto noe al jaore ummer baove op de badkamer. En Gertie sjlieëp al in de 
voliere. 
Kort gezag: ’t is eine flexibele man mit veuroetzeende blik. Mit die fantasie haw 
dae vreuger toch baeter architek kènne waere! Die dènke ouch van die dènger en 
geboewe oet wo nemes get mit kènt. Kiek mer èns nao die boerelieënbank dao net 
veur Remunj. Klantje zuusse dao neet. Zou dae architek mit de vorm van det 
geboew toch profetische gave höbbe gehad? Ich zeen dao namelik ummer de vorm 
in van ein óngergaond of zinkend sjeep, es ich dao weer èns langs vaar! 
De “moskee”, de Boerelieënbank hie bie ós in Zöstere in ’t dörp, sjtuit trouwes 
ouch al ein tiedje laeg. Mer ja, kènne d’r ouch neet van die raar jónges kómme 
praeke.  
Noe ich dit allemaol euver die wanjeljónges gesjreve höb, zal ich ze van die men 
waal weer euver mien näöd of euver mien neut kriege, of, die kènnende, waal 
allebei. Want zoa zeen die waal. Es die dich èns flink kènne pakke, den zulle ze ’t 
neet laote.  
Ich moog neet mieë euver hun roddele of familiegeheime verklappe. Mer ja, den 
fósje w’r mer ei bietje mit de name. Op ózze laeftied kènse die toch al neet mieë 
zoa good ónthawte. En es ich ein tiedje niks euver hun vertèl, den is ’t ouch neet 
good, den mane ze mich al, wienieë det noe weer get kump. 
De meiste van die wanjelmen höbbe nog waal mieë eigenaardighede. Den eine is 
krómp, den angere sjeif, dae haet ’t aan de kneen, den angere weer áán en soms 
ouch óp de heupe. Dao-euver zag Kant vreuger al: “De mens is als krom hout 
geboren waarmee niets rechts te timmeren valt”. Weer zitte dao neet mieë zoa mit, 
want det hoof toch ouch neet mieë.   
Zoa vertèlde miene buurman èns, det d’r van Väörth tót hie bie ós op de 
Benedictalaan mit einen haan haw mótte döppe. ’t Woor mit de Vastelaovend en 
nog in den tied van de friture in Väörth van Ton Weyzen zaliger. Nao flink op sjtap 
te zeen gewaes, haw de buurman zin in get lekkers, mer veural in get werms. Geer 
kènt det waal. 
Hae kreeg van Ton eine flinken haan, mer det bieës woor zoa gleujentig heit, det 
d’r van Väörth tót hie bie ós in de sjtraot daomit  haet mótte döppe, ómdet d’r ‘m 
neet vas koos hawte. ‘t Verhaol geit det de Pruusje dao de benaming “Gummi-
Adler” veur haan of hoon vandan gehaold höbbe. 
En noe w’r toch in de friture-branche zitte: 
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Mien mam neumde ein frikadel vreuger altied eine patternaatsklöppel. Ich weit 
neet of det ein origineel awd-Zösters woord is, mer die heel d’r waal van óm zoaget 
te zégke en haw waal mieë van die oetdrökkinge. En neet in ’t Èngelsj. Leuke 
gezègdes sjreef ze trouwes ouch op. Die höbbe w’r later nog gevónje in einen 
awwe missaal. Zoa ómsjreef ze eine dae waal èns get te väöl drónk es: Dae is ouch 
neet vies der van! Of: Dae paekde ‘m good! Ouch de oetdrökking: Doe mós geine 
gek van Sint Jan make, kan ich mich nog hieël good herinnere. En: Waat eine 
fitsewinkel! Ederein wós drek, wat d’r bedoeld woort. 
Die aw gezègdes, die zeen langsamerhandj allemaol zó’n bietje aan ’t verdwiene. 
Vreuger woor det normaal, noe zegke ze dao “eigenaardighede” taenge. En dao 
kump van daen Èngelsje kal veur in de plaats. Ich weit neet wat geer daovan vènjt, 
mer ein verrieking is ’t neet. Esse det noe in gans Europa gaon doon, den kalt sjtrak 
weer jederein ’t zelfde. En den krisse weer zoaget es die winkelkes en 
winkelketens, die in gans Nederlandj ’t zelfde zeen. Euveral Blokker, euveral 
Kroedvaat, euveral Hema. Det zeen dus de winkels diese in ein anger sjtad euveral 
kèns euversjlaon: “Hollandse eenheidsworst”. ’t Is neet veur niks det ’t mit 
sommige van die neet zoa good geit. Mer det is neet mien sjöldj. Hawwe ze 
vreuger bie mich in de sjoal mer baeter op mótte lette, den wiste ze noe ouch desse 
baeter mit get apaarts kèns kómme es mit allemaol dezelfde kraom. 
Zoa hawwe w’r ’t lèts nog euver secondelijm. Eine van de men haw get mótte 
plekke, en den daag d’rop loog de kraom al weer oeterein. Vreuger moose mit det 
sjpul sjnel zeen, anges plekde dich dien vingere aanein en kreesse det neet mieë 
vanein aaf. Mer weer zeen nog van die awwerwètse prengele die meine det det 
ieëwig hilt. Allewiele hilt niks mieë lang en is niks mieë ieëwig, en ouch det is neet 
zeker! 
“Geer höb det weer neet good gesjnap”, zag ein van de men. “Det hèt neet veur 
niks secondelijm. Bie de meiste merke hilt det nog mer ein of ei paar seconde”. 
Jao, ’t is toch eigenaardig wie de tieje verangere. 
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Woor God ouch mer eine vluchteling 
Ad van Mierlo 

Ich höb bienao euveral gezóch 
wo granate en bómme zeen gevalle, 
op plekke wo ’t eigelik neet móch. 
Wo ze zich óngerein zoamer neerknalle 
en de köp los loge naeve de lieke 
mit aafgerete erm en bein, 
doaj ouge die toch bleve kieke 
wie voelnis sjots en sjeif opein. 

Ich höb bienao euveral gezóch 
wo kènjer in ermzieëlige vluchtelingekampe 
in sjtank van tyfus, diarree en sjmaerige lóch  
bäökend en voel zich aan aw luuj vasklampde,  
ouch laevende doaje mit bevende henj, 
blèndj sjtarend nao ein teike van laeve. 
’t Gebeurt in Syrië en väöl anger lenj,  
nemes sjient  nog get óm hun te gaeve. 

Ich höb bienao euveral gezóch 
nao dae God dae ich dus nurges zoog. 
Bang veur doaje of die sjmaerige loch?  
Of hae óm niks en nemes get geuf?        
Es d’r den toch ech besjtuit 
zal ich ‘m vraoge nao dees manere, 
woróm hae aan die ieëlenj niks duit 
en al die ónsjöljige luuj zoamer lieët krepere. 
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De landbouwnederzetting Dieteren, elfde eeuw 
Wil Schulpen 

Nadat in de tweede helft van de derde eeuw de bevolking zo sterk achteruit was 
gegaan dat de natuur de eertijds gecultiveerde gronden terugnam, zou het enkele 
eeuwen duren aleer weer sprake was van enige noemenswaardige bevolking in onze 
contreien. Maar vooral in de zevende en achtste eeuw zien we een sterke groei van 
het aantal nederzettingen. In die tijden worden gronden in gebruik genomen die in 
deze tijden geschikt waren voor zelfvoorzienende nederzettingen4.  

Op enig moment raakten die gronden op en stokte de groei van de bevolking. We 
vermoeden dat op vele geschikte locaties zelfvoorzienende nederzettingen, met 
uiteraard centraal een woonkern, gevormd waren en als eilandjes in het landschap 
aanwezig waren. Verreweg het grootste gedeelte van het landschap was nog niet in 
cultuur gebracht en nog steeds woeste grond, moerassige gebieden e.d. 
Wellicht nog in de tiende, maar zeker in de elfde eeuw zien we de bevolking weer 
toenemen. Deze groei kon alleen maar gebeuren door een sterke vergroting van het 
ontgonnen gebied. Elders lazen we: Nadat in de Frankische periode beslag was 
gelegd op bedoelde gebieden, kwamen na 1000 de minder gunstig gelegen, maar nog 
redelijk vruchtbare terreinen aan bod.5  
Kennelijk heeft men een manier gevonden om gronden die tot dan toe ongeschikt 
waren voor een landbouwnederzetting toch zodanig te bewerken dat ze wel geschikt 
werden. Tussen de oudere nederzettingen ontstonden nieuwere. 
Het is de vraag of de nederzetting Dieteren binnen het rechtsgebied Susteren werd 
gesticht of dat deze nieuwe nederzetting in het grote niemandsland geplant werd. Ik 
ga ervan uit dat dit laatste het geval was en dat er dus een min of meer onafhankelijke 
nederzetting kwam, die wel verbonden was aan de opdrachtgever van de ontginning 
en uiteraard koning/ keizer. 

Wie kan het initiatief genomen hebben tot dergelijke stichtingen? Enerzijds is 
bekend dat omstreeks 1020 de keizer de gebroeders de Flamand grote bezittingen 
in onze streken schonk. Gerard vestigde zich te Wassenberg. Anderzijds weten we 
ook dat de nazaten van Gerard van  Wassenberg een eeuw later in onze streken van 
Gelder, van Valkenburg en van Heinsberg genoemd werden. Het is wel 
aannemelijk dat deze Gerard of een nazaat van hem opdracht voor de ontginningen 
heeft gegeven. Hiervoor werden vazallen ingezet, die wellicht later deze nieuwe 
bezittingen als leen ontvingen van de heer van Wassenberg. 

Om een idee te krijgen hoe  een dergelijke stichting plaats kan hebben 
plaatsgevonden, willen we een voorbeeld geven. In een boek over  Sittard trof ik  
een beschrijving aan die wel eens als leidraad bij beschrijvingen van ontginningen 
en stichtingen uit de elfde eeuw kon gelden. 

                                                      
4 In de directe omgeving ligging van akker, wei- en hooilanden en iets verder woeste 
gronden voor hout, turf etc. Ook moest het goed bereikbaar zijn. 
5 R. C. Hekker e.a. Dorp en stad in Limburg, ontstaan, ontwikkeling, bescherming en herstel van 
historische nederzettingen, 1981, ISBN 90.6011.020.X 
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Let wel: geen enkele stichting zal het zelfde verlopen, overal zullen er wel variaties 
in het landschap aanwezig zijn, die de ontginningen en uiteindelijke woonkern iets 
anders vormgeven. 

Ontstaan oudste kern Sittard6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We lezen in dit boek over Sittards ontstaan en geschiedenis: Fase 1, rond het jaar 
1000: De oudste kern van de stad wordt bepaald door twee elementen: de woning 
van de heer en de kerk.  
De motte van de heer: In deze tijd waren de meeste kerken eigenkerken, eigendom 
van een voornaam grootgrondbezitter, die de kerk had laten bouwen voor zichzelf 
en onderhorigen. De kerk lag daarom meestal vlak bij zijn hof, later kasteel 
genoemd. Deze situatie is in veel Limburgse dorpen, zoals Limbricht. De term berg 
kan wijzen op een kunstmatige ophoging, een motte, waarop een verdedigbare 
woning stond. Vaak was zo’n motte omringd door een gracht, die meteen de grond 
voor de ophoging had geleverd. 
In de elfde eeuw (of eerder) was Sittard een nederzetting met een kerk aan de 
zuidkant en een versterkte heerlijke hof aan de noordkant. De hof van de heer 
bestond uit een houten woontoren op een motte omringd door een gracht. Ten zuiden 
daarvan lag een voorburcht, eveneens omgracht, voor schuren en stallen. Motte en 
voorburcht zijn beschermd geweest door een houten palissade op een aarden wal . 
Er ontbreekt nogal iets aan het verhaal, namelijk een kop, een begin. Er wordt 
geconstateerd dat er een situatie was ontstaan en men schrijft nogal naar de Sittardse 
situatie toe. Tevens ontbreekt er een antwoord op vragen waarom nu en waarom hier 
en wie neemt het initiatief. Het wordt niet in een breder kader geplaatst. 

                                                      
6 P.B.N. van Luyn, Stadt Sittard, een grensoverschrijdend verleden, 1991, pag. 36 e.v. 
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Ondanks enige beperkingen kan het Sittardse model dienst doen als voorbeeld voor 
het elfde-eeuws type nederzettingen met woonkernen op – zoals we in de literatuur 
vinden – de minder gunstig gelegen, maar nog redelijk vruchtbare terreinen.  

Mogelijk is het al duidelijk geworden maar in het type  motte plus voorburcht  zie ik 
in beginsel het centrum van waaruit de ontginning van een vrij grote lap woeste 
grond  plaatsvond.  We willen wel nog opmerken dat het begrip  motte van later 
eeuwen is en dat wat wij – eigenlijk ten onrechte – motte noemen door onze 
voorouders eenvoudig berg genoemd werd: Koppelberg (Dieteren), Bollenberg 
(Maria Hoop), Huis op de Berg (Sittard). 

Er vanuit gaand dat de adel in onze streken, zoals duidelijk ten tijde van koning 
Zwentibold te zien is, rond het jaar 1000 nog steeds niets moest hebben van het 
centrale gezag, zal deze in hun ogen inmenging door ontginningen met argusogen 
gadegeslagen zijn. Een reden voor de vazallen van de heer van Wassenberg om hun 
nieuwe activiteiten in het niemandsland toch te beveiligen. Het gezag van de 
Ottoonse keizers, in onze streek vertegenwoordigd door de heer van Wassenberg, 
(terug) te brengen, zal een belangrijke drijfveer voor de ontginningen zijn geweest. 
De keizer creëerde zodoende een nieuwe adel die wel zijn gezag erkende en wellicht 
hield hij er financieel ook nog iets aan over. 

De ontginning 
Waarschijnlijk het belangrijkste project bij de ontginning van het gebied was de 
aanleg van een groot afvoerkanaal: de Middelsgraaf. Waarom men juist op die plaats 
dat afvoerkanaal gegraven heeft, blijft koffiedik kijken. Lag het in het midden van 
een nat gebied of is de plaats gekozen omdat er toevallig al een watertje liep? Dat 
toponiemen aan beide zijde op één oorspronkelijk gebied duiden (b)lijkt zo. Doort, 
Dirte, Dieteren. De gebieden konden hun overtollig water afvoeren naar de 
Middelsgraaf en vervolgens naar de Rode Beek en uiteindelijk de Maas. Waarom de 
Middelsgraaf dan toch een grenswater werd? Een verklaring zou erin gelegen kunnen 
hebben dat aan de noordzijde van de Middelsgraaf een andere vazal van Wassenberg 
een motte heeft gehad. Maar hiervan is mij niets bekend.  
De ontginning lag wel geheel op het terras van Dieteren. 

Dieteren: motte en woonkern  
Het is duidelijk dat langs de Louerstraat eveneens een berg met woontoren en een 
verhoging met erbij horende gebouwen gestaan heeft. De gegevens die bekend zijn 
over de Koppelberg, in het meetboek (1783) nog eenvoudig  berg genoemd, zijn 
hieromtrent duidelijk. Het is ongetwijfeld een zelfde type als het huis op de Berg te 
Sittard of Bollenberg te Mariahoop. 
In tegenstelling tot in Sittard ontwikkelde de woonkern zich niet in de onmiddellijke 
omgeving  van de motte, maar wellicht een zeshonderd meter verderop. 
Aangenomen wordt dat de woonkern Dieteren zijn oorsprong kent in de omgeving 
van het huidige kerkhof aan dezelfde weg (Louerstraat) waaraan ook de motte lag. 
Deze weg had zijn begin bij het “kruispunt” waar het aansloot aan de grote noord-
zuid verbindingsweg aan de oostzijde van de Maas. Deze Louerstraat zal uiteindelijk 
naar de voorde bij Oud Roosteren geleid hebben. 
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De reden dat de woonkern zo ver van de motte gelegen was, kan alleen maar door 
landschappelijke gegevens verklaard worden. Namelijk ter plaatse ging zich een 
situatie voordoen die nogal hetzelfde karakter had als bij de oudste stichtingen van 
nederzettingen: namelijk akkers, weiden en hooilanden moesten zoveel mogelijk de 
woonkern omgeven, zeker op korte afstand liggen. Deze situatie lijkt voor bewoning 
langs de Kerkstraat op te gaan. 

Waarom werden Susteren en Dieteren samengevoegd? 
Een verschil tussen de woonkernen Dieteren en Sittard zoals ze ons presenteren, is 
de aanwezigheid van een kerk. In Dieteren is een kerk uit de elfde eeuw onbekend. 
De ons bekende situatie van kerkelijk Dieteren is dat er weliswaar een kapel 
(Stephanus) was, waarvan de ouderdom onbekend is. De oudste vermelding van de 
kerk van Dieteren is uit 1402. Wat we weten is dat in de kapel wel missen gelezen 
werden en preken gehouden, echter de gewone parochiediensten moesten de 
Dieterenaren in de parochiekerk van Susteren volgen. Wanneer we de elfde- eeuwse 
situatie gelijk aan de oudste bekende situatie stellen, dan heeft Dieteren in zijn prille 
bestaan geen parochiekerk of zelfstandige kerk gekend, maar was men steeds te 
Dieteren aangewezen op de parochiekerk van Susteren. Wellicht dat dit ertoe 
bijgedragen heeft dat Susteren en Dieteren ook één rechtsgebied werden. 
Er zijn wellicht nog twee latere feiten welke duiden op deze elfde-eeuwse stichting 
en ontginningsperiode. 
Allereerst treffen we in het meetboek een deling van het ontgonnen grondgebied van 
Susteren aan. Namelijk de eerste twaalfhonderdvierenzestig nummers is het gebied 
rond Dieteren. Daarna blijven een vijfentwintigtal nummers ongebruikt en vanaf dan 
worden de ontgonnen gebieden van de rest van het gemeentelijk oppervlak 
opgesomd. Eind achttiende eeuw verhouden de ontgonnen gebieden zich als dertig 
en zeventig procent. 
Vervolgens is ons uit het jaar 1260 bekend dat nog in de volle middeleeuwen de 
heerlijkheid Susteren tweeherig was, namelijk de heer van Valkenburg en de heer 
van Dieteren. De heer van Valkenburg had wel dubbel zoveel rechten op uitgaven 
en inkomsten. Ook waren zijn overige rechten groter dan die van de heer van 
Dieteren.  
Men is geneigd te veronderstellen dat de rechten-verhouding van de heren in 1260 
een direct gevolg is van de ingebrachte verhouding van ontgonnen gebied in de elfde/ 
twaalfde eeuw. 

Bovenstaande reconstructie draagt eveneens bij aan het begrip van de verhoudingen 
tussen de spelers op het historische toneel van Susteren in de dertiende eeuw. 
De  eerste heer van Dieteren wordt gezien als een vazal van de heer van Wassenberg. 
Hij is het die de ontginning van Dieteren bestuurlijk begeleid heeft. Hij heeft er een 
mooi leen aan over gehouden. De heren van Wassenberg verkasten naar Gelre en 
werden daar heren van Gelre, graven van Gelre en tenslotte hertog van Gelre. De 
heer van Dieteren was vanaf de elfde eeuw leenman van de ‘graaf van Gelre’. Op 
het speelveld Susteren was hij na het samengaan van zijn ontgonnen grondgebied 
met dat van Susteren mede heer van de heerlijkheid Susteren. 
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Daarbij zien we dat de heer van Dieteren waarschijnlijk al vrij vroeg na de ontginning 
zijn gebied heeft verlaten en elders een goed onderkomen heeft gevonden. Uiteraard 
behield hij de leen- en eigendomsrechten. Mogelijk dat zijn relatie met de heer van 
Valkenburg in Susteren hem geen windeieren heeft gelegd. Want we zien dat hij van 
die heer van Valkenburg ten westen van Maastricht een heerlijkheid Dieteren in leen 
heeft. Het zou niet vreemd zijn als zal blijken dat de eerste heer van Dieteren uit de 
omgeving van Maastricht afkomstig blijkt te zijn en deze na gedane arbeid weer 
huiswaarts keerde. 
We weten dat nazaten in Maastricht het schepenambt bekleedden en er huizen 
hadden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het kaartje is te zien dat de Koppelhof niet deel uitmaakte van de voorburcht van 
de Koppelberg. Wij vermoeden dat het een verplaatsing is van de oorspronkelijk hof: 
zo hoefde men niet altijd weer “berg op en berg af”. 
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De heerlijkheid Dieteren 15957 (II) 
Wil Schulpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om een indruk te krijgen van de ligging van de lenen van de heerlijkheid Dieteren, 
volgt een kaartje dat niet de realiteit weergeeft. Alhoewel het vermoeden bestaat dat 
oorspronkelijk het bij de hof behorend gebied redelijk aaneengesloten was, zal in de 
loop der tijd versnippering opgetreden hebben. Van de Rodebekerhof konden wij 
vaststellen dat eind achttiende eeuw een dertigtal bunder hiertoe behoorden. Hiervan 
lagen drieëntwintig bunder op velden die redelijk bij elkaar lagen. Wij hebben dat 
als één gebied afgebeeld. De overige zeven bunder hebben we toegevoegd aan een 
willekeurig gekozen afbeelding van het restant van bunders en verspreid gelegen 
bunders getekend in het gebied Langenakker – Kis. In werkelijkheid lagen al deze 
bunders over het Dieterense veld verspreid. En of alle gemaakte aannames juist zijn, 
blijft verre van zeker. 

Ook het Dieterense veld, zoals dat bij benadering uit de gegevens uit het meetboek 
blijkt, is omlijnd. Velden binnen deze lijn worden tot Dieteren gerekend. 
Tevens zijn een aantal wetenswaardigheden met een letter aangegeven.  

                                                      
7 Dit artikel is geschreven met een artikel over hetzelfde onderwerp van mij in het jaarboek Echter 
Landj in 2012 bij de hand. Aanvullingen, weglatingen en verbeteringen zijn aangebracht, althans dat 
meen ik zelf. Eerste artikel Heemklank 2015- 
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1. De zeven lenen waarin Heide ligt. Het was ongeveer vijfentwintig bunder groot. 
Het veld Koye is eind achttiende eeuw negentien bunder groot. Naar schatting 
ligt vijftien tot zeventien bunder “op” het veld Koye, waarmee dit bijna geheel 
tot het gebied hoort. Een vijftal bunder in het aangrenzende Heulst en het overige 
op Reutje. 

2. Het Firmele leen is iets kleiner: zeventien en een halve bunder. Susteren aan de 
zuid/westzijde van de Geleenbeek, Gebroek, was tweeënveertig bunder groot. 
Ongeveer dertien bunder behoorde tot dit leen, verder lagen drie bunder aan de 
overzijde van de Geleenbeek in ”Baakhoven”. Een bunder in Holtum, wellicht 
tegen de Rijdsgraaf aan, en nog drie bunder in Illikhoven en het Roosterense 
veld. 

3. Beuningerhof. Op basis van onder meer het meetboek schatten we het leen op 
dertig bunder waarvan vierentwintig in het kerspel Susteren en de rest in 
Roosteren. Ook hier hebben we gebruik gemaakt van het meetboek. Samen met 
ongeveer zeven bunder in Roosteren die in 1774 werden verkocht (maar wel 
leengoed bleven). 

4. Rode beek hof en Dieterdermolen. Ook hier is gebruik gemaakt van het 
meetboek en komen we op dertig bunder uit 

5. Kessels hof, het huidige Huize Eijckholt en hoeve Op Kampes,  omvatte wellicht 
het woongebied aan de Pas in Roosteren en was ca. negen bunder groot. 

6. Er bleven her en der nog een tweeëntwintig bunder over, die her en der in het 
Dieterense veld verspreid waren. Het Dieterense veld is met een lijn omgeven 
evenals een geschatte grootte van de diverse lenen. Het is op een willekeurige 
plaats ingetekend om een beeld van de eigendommen te krijgen. 

Van de ongeveer honderdenveertig bunder blijken er tachtig in het Dieterense veld 
te liggen, veertig in het overige Susteren en bijna twintig in Roosteren. 

Er is ook nog de hof te Louw bekend. Deze lag op de grens tussen Dieteren en 
Susteren nabij de Louerstraat  niet ver van het tunneltje in noordelijke richting. Deze 
hof was kennelijk vijftig bunder groot inclusief slechte gronden, maar het is niet 
duidelijk waar de gronden van deze hof lagen. Het is wel waarschijnlijk dat veel 
goederen te Dieteren lagen. 
De abdij Hocht, enkele kilometers noordwaarts van Maastricht,  had de hof eind 
veertiende eeuw ontvangen van de heer van Dieteren. De heer van Valkenburg hield 
toen wel nog rechten op de hof. De diensten, waaronder mogelijk het bijstaan bij 
oorlogsvoering, werden in 1590 teniet gedaan. Wel moest de abdij Hocht nog ieder 
jaar 18 malder rogge (ongeveer honderd zestig gulden) betalen aan de opvolger van 
de heer van Valkenburg, de hertog van Gulik. 
In 1610 hadden de schepenen van Susteren, Lenart Nabets en Johan Salden, de hof  
in de gerechtsdwang Susteren gepacht voor achtendertig malder rogge, achttien 
malder haver en anderhalve malder zaad, alles Susterder maat plus zes Königsthaler. 
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Susteren, twee eeuwen Nederland (1814-2014)  (VI) 
Wil Schulpen 

Susteren rond 1900 
Het dorp was in die dagen aanzienlijk kleiner dan in onze tijd. De gemeente omvatte 
toen het voormalig stadje Susteren met Feurth, dat ervan gescheiden was door de 
omlopende grachten, Dieteren, Heide, Baakhoven en Gebroek. Het telde 2200 
inwoners en ongeveer 425 kleinere en grotere huizen.  
Globaal gesproken was de bevolking als volgt verdeeld over de diverse woonkernen: 
Susteren (140 gezinnen), Dieteren (110), Feurth (90), Heide (50) en Baakhoven en 
Gebroek (20). Naast de landbouw was er weinig werkgelegenheid in deze streek. 
Werk vond men wel in de Duitse steenfabrieken. Er was veel werkeloosheid onder 
de bevolking en het is dan ook niet verwonderlijk dat vele gezinnen leefden van ‘d’n 
erme’.Hiermee werd het Burgerlijk Armbestuur bedoeld, dat de ernstigste noden 
lenigde.  
De dagelijkse kost voor de gewone man was aardappelen met uiensaus. Vlees bleef 
beperkt tot zo nu en dan een ‘bräödje” spek. De behuizing was vaak al niet beter . 
Alle comfort ontbrak. Meestal sliep men op strozakken in kleine bedompte 
vertrekken, omdat in de vaak primitieve woningen, lucht en zonlicht slechts 
spaarzaam binnenkwamen als gevolg van de kleine vensters. Zolders deden dikwijls 
dienst als slaapruimte waar men onder de pannen sliep. Het kwam zelfs voor dat zo'n 
"slaapkamer" alleen maar van buitenaf bereikbaar was.  
De hygiëne liet natuurlijk zeer te wensen over; waterleiding en riolering ontbraken. 
De kindersterfte was toen zeer hoog. Wanneer een klein kind gestorven was, werd 
het kistje met het lijkje door de vader zelf naar de kerk gedragen. Dat was een 
vertrouwd beeld in die dagen. 
Over de woontoestand te Susteren in die dagen: ‘Een groot deel der woningen 
waarvan de voorkant de werkelijkheid bedrieglijk camoufleerde, bestond nog uit 
vakwerk en leem. Met al hun stoffigheid en lamentabele bedomptheid waren de 
huizen stuk voor stuk broeinesten van allerlei ziekten, die zich dan ook terdege lieten 
gelden’. 
  

HISTORIE 
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Situatie van de school rond 1900 
Ten aanzien van het onderwijs in Susteren zat de gemeenteraad met een probleem. 
De inspectie had gewaarschuwd dat de school te klein was  en dat men moest gaan 
uitbreiden. Daarbij leefde de wens dat er een bewaarschool8 moest komen. Een 
raadslid motiveerde dit met: zodat de kinderen hun tijd niet meer verkwisten met 
stenen gooien en dergelijke. De te kleine school en de toch al bestaande wens om 
afzonderlijk onderwijs voor jongens en meisjes liepen parallel.  
Aangezien iedereen er bekend mee was, dat er vier Susterenaren bij de Lazaristen 
waren en zij een geschikte locatie voor een kloosterstichting voor hun vrouwelijke 
tak zochten, gaf de raad aan burgemeester Evertz de opdracht om contact te zoeken 
met Willem Meuffels en te proberen om de Filles de la Charité ofwel Dochters der 
liefde te bewegen naar Susteren te komen.  
Na contact met pastoor Verheggen, die de vraag van de Susterense gemeenteraad 
aan de bisschop voorlegde en daar de goedkeuring voor het plan verwierf, kon de 
burgemeester verder handelen. 

Actie van Willem Meuffels  
Wanneer de burgemeester in augustus 1901 
gesprekken voert met de lazarist Willem 
Meuffels gaat alles snel.  De burgemeester 
schreef een brief, waarin hij zusters vroeg 
voor een bewaar- en een meisjesschool als 
ook voor de verzorging van de zieken en de 
armen binnen Susteren. Evertz verpakte 
zijn verhaal binnen een historische context, 
waarbij hij op de ouderdom van Susteren 
wees en tevens dat hij nu aan Frankrijk 
terugvroeg wat een eeuw te voren door de 
Fransen aan Susteren ontnomen was: 
zusters. 
Een maand later, september 1901, toog 
onze Lazarist naar Parijs. Hij had de brief 
van de burgemeester op zak. De brief was 
gericht aan Père Fiat, de Generaal Overste 
van de Lazaristen en de Dochters der 
Liefde. Deze Père Fiat was enthousiast en zag de mogelijkheid om een eerste 
klooster van de Dochters der Liefde in Nederland te stichten, hetgeen al lang de 
bedoeling was. Wanneer Generale Overste, Mère Kieffer, geschikte zusters kon 
vinden, dan zou het geen probleem hoeven te zijn.  Het toeval wilde dat juist twee 
Nederlandse zusters in Parijs waren geplaatst en dat een derde Nederlandse er in 
opleiding was. 
Nadat een onderzoek naar de mogelijkheden in Susteren positief was uitgevallen, 
werd te Parijs besloten om het avontuur in Susteren aan te gaan. 

                                                      
8 Een kleuterschool ofwel binnen het huidige onderwijs de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. 
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Komst van de zusters april 1902 
In het voorjaar 1902 kwamen de zusters en ze 
werden aanvankelijk gevestigd in het 
raadshuis, alwaar men direct een bewaarschool 
startte.  Eveneens werd gestart met het zieken- 
en armenbezoek. Een jaar later werd het 
nieuwe zusterhuis nabij de Amelbergakerk 
gebouwd. Daar werd in de westelijke vleugel 
de meisjesschool gerealiseerd. In de oostelijke 
vleugel kwam een ruimte voor de 
bewaarschool.  De zusters startten in de loop 
der tijd diverse activiteiten naast de al eerder 
genoemde, zoals het opvangen van bejaarden, 
het verzorgen van zieken in het klooster en ook 
opvang van weeskinderen. Aan de ene zijde 
deden de zusters veel gratis zoals  opvang van 
wezen, armen, bejaarden. Daar moesten 
natuurlijk ook inkomsten tegenover staan. 
Deze verwierven ze door het leveren van 
onderwijskrachten, het washuis en de 
naaikamer.  

Het Groene Kruis 
St. Nicolaas 1909 werd te Susteren het Groene Kruis opgericht, één maand vóór dat  
in Limburg deze instelling officieel opgericht werd. Er hadden zich 34 leden 
aangemeld. In 1910 groeide dit aantal tot 65. De contributie bedroeg in die tijd ƒ 
0,50 per jaar. Daarnaast schonk de gemeente in 1910 ƒ 50,= en de daarop volgende 
jaren ƒ 25,=. 

De zusters hadden zich al sinds hun komst naar Susteren bekommerd om de zieken 
in de gemeente. Zij hadden hiervoor ook een ruimte binnen het klooster ter 
beschikking die in hun woorden de kamer voor ‘liefdewerken’ was. De zusters, met 
name zuster Agnes, bezochten en hielpen de zieken zoveel als in hun macht lag. 
Met de komst van het Groene Kruis kregen de zusters meer mogelijkheden op het 
gebied van de volksgezondheid. Het Groene Kruis werd binnen het klooster 
gevestigd. Een andere manier was, financieel gezien, niet haalbaar, en trouwens de 
zusters hadden zich op het gebied van de volksgezondheid al tien jaar bekwaamd. 

Er kwam een uitleendepot, waar de mensen allerlei hulpmiddelen konden 
lenen. Hier konden de mensen van Susteren dagelijks terecht voor 
eenvoudige behandelingen. 

Het Groene Kruis zou nog decennia 
lang een belangrijke rol binnen het 
klooster spelen en het zou tot 1946 
duren aleer deze vereniging een eigen 
huisvesting verkreeg. 

 

Huib Heijnen t.g.v. honderd jaar 
in Nederland en in Susteren 
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HISTORIE Toponymie: Thuelle 
Wil Schulpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgebeeld is een uitsnede uit de kadasterkaart van 1820-1840. Dit artikeltje handelt 
over de veldnaam Thuelle Weid. Het staat op het kaartje onder de T. Dit veld werd 
door de schutterij St. Sebastianus gebruikt als oefenterrein en ook bij het vogel-
schieten. De naam  Thulle lijkt weinig zeggend, maar met een beetje fantasie c.q. 
logica kan men er een Nederlands woord in zien. Allereerst het lijkt een meervoud- 
woord en als we het vergelijken met onze  oe-uu wisseling in bijvoorbeeld  moer – 
muurke en een t(h) – d wisseling is het niet vreemd. Er staat dan doelen! 
Etymologisch zou het begrip thulle of doelen samenhangen met het Oudhoogduitse 
woord thuolla. Dit betekent  dalletje, klein dal. Het woord ontwikkelt zich tot dola 
wat greppel betekent. En dan gebeurt iets opmerkelijks: bij een gegraven greppel 
komt grond vrij en die wordt op een hoop gegooid. De hoop grond neemt de naam 
van greppel, dus hier dola, mee. Vergelijk dit proces met het Duitse begrip  teich 
(=vijver)  dat in het Nederlands dijk (=opgegooide grond)  wordt. 
De hoop grond werd door de schutten gebruikt als  doel  om op te schieten en de 
greppel was ervoor om de knecht een veilige loopgraaf te geven bij het ophalen van 
de pijlen en in orde maken van het doel. 
Toen men van de hoop grond overging op een houten object van planken gemaakt, 
wellicht in de vorm van een schietschijf, toen ging de naam mee naar die schietschijf. 
De schutten bleven op  het doel schieten, ook al veranderde het object waar ze op 
schoten. Het lijkt wel voetbal; de voetballers schieten de bal immers ook op doel. 
Met dit onbelangrijk onderscheid: de doelman bij de schutten was niet om de pijlen 
tegen te houden, maar was een soort scheidsrechter.  
Het kleef was het woord dat de schutten in later tijden gebruikten. Het woord is te 
koppelen aan klif 
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Awwer foto’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steenfabriek van Custers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yvonne Caravans 
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Hotel Hellebrekers (nu Winckelpoort) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rijwielhandel J. Lendfers 
 

Foto’s van https://www.pinterest.com; Hans Noblesse 

https://www.pinterest.com/
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Programma komende twaalf maanden  

Zondag 21 juni: Verschijnt Heemklank 02-2015.  

Dinsdag 23 juni: 19.30 uur. Locatie: Grote zaal Orbis ‘Vastrada’ 
Thema-avond:  “Bourgondisch genieten” -  door dhr. Eddie Niesten.  
(Zie ook elders in deze Heemklank)! 

Zaterdag 15 augustus: 17:45 uur! Kroedwèsjviering in de H. Amelbergabasiliek.  
Aansluitend programma wordt nog nader bekendgemaakt in diverse 
media en via de website! 

 
Dinsdag 15 september: Busreis naar Steyl / Belfeld.  

Vertrek: 10.00 uur vanaf de H. Amelbergabasiliek. (Zie ook elders in 
deze Heemklank)! 

Maandag 21 september: Verschijnt Heemklank 03-2015.  

Dinsdag 20 oktober: 19:30 uur: Lezing “Eigenwij(n)s)” door dhr. E. Montforts. 
Aansluitend in kader van vijfenveertigjarig bestaan feestelijke 
afsluiting met een verrassingsprogramma!  

Donderdag 26 november: Aanvang 19:30 uur “Sjterre Sjtraole 3” i.s.m. Veldeke 
Kringk Ech in zaal ‘de Hermenie”, Feurthstraat 56 te Susteren.  

 
Maandag 21 december: Verschijnt Heemklank 04-2015.  

Alle programmaonderdelen onder voorbehoud   

Colofon 
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Weurdje van de redaksie 
 
Nao eine heite zomer duit september weer good. ’t Herfsnummer van de Heemklank 
ligk noe weer veur uch. Zoa-es g’r hienao kónt laeze, höbbe w’r in de herfs nog twieë 
gróttere activiteiten:  
 ’n Laezing van Ed Montforts euver de wienkunde, wonao w’r ós viefenvieërtig 

jaorig besjtaon zólle viere. Laot uch verrasje. 
 En alweer de derde editie van Sjterre Sjtraole  mit optraejes oet de ganse 

gemeinde. Dit is same mit Veldeke. 

Annie haet eine nuuje rubriek veur uch:  Effe raoje. Hiebie waert geer getes op eur 
kènnis van ’t Zösters dialek. Weer moge haope det ’t neet allein raoje is, mer det g’r 
de weurd en de oetdrökkinge nog waal èns gebroek. 
Det Annie mieë lumineuze ideeje haet, bliek waal oet ’t gegaeve det zie nog eine 
angere rubriek is gestart euver aete, baeter gezag euver recepte. 

Natuurlik noe ouch weer humoristiese verhäölkes van Loek, Jan euver de natuur, Ad 
mit diepzinnige gedichte, Evert mit gedichte van Jacques Schreurs en ’t verhaol 
achter eine gevelsjtein aan de Sjtasiewaeg en Wil mit zien historische verhaole. 
Jean en Ed  höbben in hun eige modersjpraok ouch weer sjoan verhaole aangereik. 

Höb geer zelf get veur d’n Heemklank? Verhaole, foto’s, gedichte, versjes, recepte?  
Sjtuur ze in! 

Väöl laesplezeer 
 

ICH KOOM EINE AUTOMATISERINGSDESKUNDIGE TAEGE … 
DAE ICH GOOD KOOS VERSJTAON,  

MER ICH WÓS NEET WAAT HAE ZAG! 
  

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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Van de vereniging 

“EIGENWIJ(N)S)” / 45-JAORIG BESJTAON VIERE 
Wil Schulpen 

Daensdig 20 oktoaber óm 19:30 oer in d’n Hermeniezaal  zal ein laezing euver 
wien gegaeve waere door d’n hieër Ed Montforts. Hae is gesjpecialiseerd in ’t make 
van sjtreekwiene en zal uch hie-euver ’t ein en anger vertèlle. 
’t Thema  wien is gekaoze ómdet weer deze aovend ouch ’t viefenvieërtigjaorig 
besjtaon van oos vereniging wille viere. Weer wille uch neet verklappe waat weer 
den op ’t programma höbbe sjtaon. 
Ein dèngk nog. Annie haw ein prachtig idee en det haet ze nao oze sjmaak op ein 
echte Zösterse wies vórm gegaeve. Jeder gezin, mer ouch de alleinsjtaonde, zal bie 
’t heives gaon hievan ein exemplaar óntvange. 
W’r haope det w’r daen aovend väöl leeje same mit ós d’r eine gezellige aovend van 
wille make. 

 

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. 

Deze aovend wurt ouch noew weer gehawte in de Hermeniezaal inZöstere. 
En waal op dónderdig 26 november 2015. 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’r is weer volop meziek, mit o.a. aafwisselende optraejes van zanggroepe en 
zengers/zangeresse. 

Natuurlik óntbraeke versjillende veurdrachte in ’t dialek neet. 

Dus,…..laot uch allemaol mer weer èns aangenaam verrasje. 

Einen aovend, óm weer neet te misse !! 
  

VAN DE VERENIGING 
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Effe Raoje deil 1. 
Annie Schreuders-Derks    

1. Waat beteikent: “dem sjtuk de brats”? 
1. Hae haet ’t zoa good det hae van gekkigheid neet mieë wèt waat hae mót 

doon? 
2. Hae is gestaoke door ein vleeg die in ’t Zösters “brats” geneump wurt? 
3. Hae is gesjtaoke door eine bekènde metsesjtaeker van de Familie De Brats  

2. Molmoes 
1. Ein moes die kapot gemaak mót waere (gemold)? 
2. Ein deer wo men in ’t Holles woelrat taege zaet? 
3. Eine sjeldjnaam veur ein dikke vrouw 

3. Waat meint men mit: “hamer sjieër of mets”? 
1. ’t Teiken op de Russische vaan? 
2. Gesjieër oet ein kaoksjoal 
3. Ein vreuger kènjersjpelke 

4. Sjteelmoos 
1. Ein rechopsjtaonde moes? 
2. Hollandse raapstelen? 
3. Mos waat in sjteelkes greujt 

5. Eine Trioolder 
1. Eine van de gemeinte dae ‘t riool zuver maak 
2. Eine miensj oet Tirol 
3. Eine Doedelzaksjpeler 

6. De twelfde kan hae hie zeen; De vieërtieënde mót hae hie zeen 
Den achtieënde sjluit hae al haet hae ies aan ziene bek. Wat is det? 

1. Eine nachtegaal 
2. Eine deurwaarder 
3. De paosjhaas 

7. Aenjebats 
1. Sjtök aenj óm op te aete 
2. Dame mit ein prachtig achterwerk 
3. Manskael dae mit ein wiegelende gank löp  

8. Medoelie 
1. Awd woord veur medalie 
2. Sjlónzig maedje 
3. Kruudje waat gebroek wurt in bepaolde parfum 

9. Zomervaam 
1. Sjtrikwerk mit väöl kleuëre gare 
2. Herfsvaam (herfstdraad) 
3. Krenske van aanein gevaemde bleumkes          

Gooj antjwoorde: lètste blaad 

EFFE RAOJE 
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Achteraaf gezeen 
Loek Storken 

Wie w’r èns einen hieëlen tied trök op eine vriedigmörge nao eine flinke 
“trampeltoch“ zoa taenge ein oer of èlf ’t cafeeke bènnekome, zoot dao op den hook 
van den theek ein menke dae de tachetig al flink gepasseerd woor, mer ’t woor nog 
ein patent kaelke. Hae woor nog zoa fiffetig wie ei jóngk ventje van fieftig. Dae haw 
nog richtig zjiem in. 
Weer “jóng men” hawwe intösje redelik de kaes oet en de knuip aaf en wore neuëdig 
toe aan get rös en ouch get te drènke. Weer wore richtig bang óm oet te dreuëge en 
besjete ós bekans van angs det daen drank neet mieë op tied zou kómme, mer noe 
höbbe w’r det geveul waal al hieël gaw.  
Mer ei bietje laeveswiesheid van emes dae al zó’n klein tachetig jaor in de cafee 
kump, die wille w’r dus noait misse. Doe bès per sjlot van raekening noait te awd 
óm nog get bie te lieëre, ouch neet óm nog get aaf te lieëre trouwes. 
Weer zeen ós dus toen mer gaw bie dem gaon zètte, want es jóng men van pas nét in 
of taenge de sevetig kènse van zó’ne awwe kammeraad nog väöl lieëre. Die höbbe 
de wiesheid in pach, zoagezag, en alle oorloge al mitgemaak. Die zeen van alle 
watere gewesje en höbbe alle merke beer al èns gedrónke. Det is zoa te zègke ein 
wanjelend, in dit geval noe aan den theek zittend volkskundig museum. 
Weer wólle van dem gaer èns heuëre wie se op ein nette meneer noe ouch zoa in de 
tachetig kèns waere, en weer wole ’t mit dem natuurlik ouch èns effe euver vreuger 
en euver (zien) toekoms höbbe.  
“Tja”, zaet d’r. “GODDANK BÈN ICH ATHEÏS. Want sjtèl dich noe èns effe veur, 
doe bès mit good fatsoen dik tachetig gewore, en doe kumps dao aan de hemelpaort 
en dao sjtaon dich twieëensevetig maagde op te wachte of eine ganse róffel van die 
sjoan nette èngelkes. Den bruk dich toch waal den angszjweit oet en geit ’t dich dun 
door de bóks. Den bèsse toch zónger ein flinke tuut viagra waal einen ermen hals. 
Den wètse toch neet mieë aan welke desse noe ’t ieëste mós beginne. Dao zou ich 
toch noe geine waeg mieë mit weite. Ich dènk det ich zou dènke: “Heer, laat deze 
vrouw aan mij voorbijgaan, en die anger 71 ouch!”  
„Jao“, zagte weer toen, „en wie woor det vreuger denne?” 
“Ja”, zaet d’r. “Toen haw ich det allemaol waal bès gaer gewild, mer in daen tied 
woor det allemaol nog neet. Ich bèn mien hieël laeve tamelik braaf gewaes, en es ich 
dao noe achteraaf zoa euver naodènk en óm mich haer kiek, den höb ich dao ouch 
nog gaar geine sjpiet van. Ich zit neet in de Kamer, bèn gein lid van al die partieë wo 
noe praktisch EUVERAL die fraude is, ich sjtaon neet elke waek in de Privé, ich 
hoof neet veur drie vrouwluuj tegeliek alimentatie te betale, ich höb geine las van 
Albert Verlinden, thoes neet en in de blaedjes ouch neet, ich höb geine las van te 
väöl cente, de plisse en de belasting zitte neet achter mich haer, en ich kan mich hiej 
noe op mien gemaak eine pitsje zónger detse det ouch nog allemaol op Facebook of 
op Twitter zétte. En dao kan mich ouch geine belle det ich drek heives mót kómme, 
want ich höb zó’ne klómmel neet en bèn dus neet euveral direk bereikbaar! Ich kan 
op mien gemaak gaon plasse, zónger det ich hoof te dènke: “Noe sjpooi dich, want 
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dalik belt dich eine”. En det is allemaol ein hieël gemaak en det geuf mich ein 
geweldige innerlike rös!“ 
Nao ei paar pintjes, den waere de tónge get losser, en toen krege w’r ’t euver den 
tillevizie en euver al dae seks op den tillevizie. “Och jónges”, zaet d’r, “det is 
allemaol mer flawwe kul. Mien mam, die haet zevetieën kènjer gehad. En wie ein 
van de kleinkènjer in ‘t bejaardehoes èns aan oma vroog of ze vreuger ouch nog aan 
sex hawwe gedaon, toen haw die gezag: “Mer nae jóng, meinse noe werkelik det 
weer mit zevetieën kènjer dao nog tied veur hawwe?” 
Ouch euver de gezóndjheid wós d’n awwen hieër nog van alles te vertèlle. Hae woor 
bie den dokter gewaes, en ze hawwe ’t gehad euver ’t drènke, ’t rouke en te min 
lichaamsbewaeging. “Och”, zaet d’r, “en sinds den dokter mich haet veurgesjreve 
det ich mieë mót gaon bewaege, rol ich mich de segrètte zelf ! En drènke doon ich 
ouch neet mieë, mer ouch neet minder!”  
Weer wole natuurlik ouch wete of d’r in zien laeve väöl ieëlenj en zörg haw gehad. 
”Och”, zag d’r, “dao krig jederein waal mit en mit zien portie van, mer det heuërt 
d’rbie. Doe kris vanzelf waal get frumsjelkes in dae kop, mer rumpele, det zeen de 
liene worinse dien herinneringe bewaars! En die van mich die höb ich trouwes toch 
bienao allemaol gekrege van ’t lache, hie aan den tap en in de cafee!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoa haw emes hem ein tiedje geleje mit den auto van de waeg gereje. Hae woor mit 
ziene renfits óngerwaeg. “Tjuu”, haw d’r gezag wie d’r opgekrabbeld woor, zich de 
sjtöp oet de kleijer geklop haw en zich weer ei bietje bie-ein geraap haw, “noe zósse 
mit good fatsoen tachetig waere en noe zouwe ze dich ouch nog kepotvare!” Weer 
dachte ieërlik gezag, det w’r dao den dörpsfilosoof getróffe hawwe, mer hae woor 
nog lang neet klaor mit zien verhaol. 
“Jónges”, zag d’r. ” Esse eine raengebaog wils zeen, mósse de raenge op de koup toe 
numme! Zoa is ’t dien gans laeve. Doe kèns dich neet dien gans laeve allein de sjoan 
en lekker krinte oet de pap pikke. Doe mós eine kael zeen en ’t dèks pakke wie ’t 
kump. En den eine kieër kump ’t neet, en verreks dèk kump ’t gaar neet gelaege!” 
En mit ei bietje zjwarten humor koom dao nog achteraan: “En zelfmoord plege is 
waal ’t allerlètste wasse mós doon! Dao höbse daonao ouch niks mieë aan”. 
Wie w’r wegginge zaet d’r: „Ich pak mich nog gaw eine, veurdet ze mich in ’t 
bejaardehoes duuje!“  
Esse det op dae laeftied nog in ei cafeeke mit ’t köpke gans d’rbie kèns vertèlle, dao 
wole w’r allemaaol waal op sjtaonde voot veur teikene. Mer ’t kump wie ’t kump. 
En ouch det zag d’r: “Jao jónges, doe mós natuurlik ouch waal geweun ie bietje gelök 
höbbe!” 
En det haw d’r waal gehad! 



8 
 

Det móste preuve! 
Annie Schreuders-Derks 
Naeve alle hobby’s en bezighede die ich höb, geuf ‘t nog ein leefhöbberie waat neet 
zoa väöl luuj weite. Ich bön gek op kaoke en veural ‘t gevolg daovan....aete! 
Ein van de meis belangrieke zakes veur de vrouw van alle tieje, erm of riek, is ‘t 
zörge det al daag get op de taofel kump. De thoesverwirking van greunte en fruit 
beveurbeeld, woor neet allein ein kwestie van oetveure van conserveringstechnieke 
es inmake mit sókker of essig of inzawte, mer ’t woor neuëdig óm te kónne 
euverlaeve, óm de wèntjer door te kómme. Van de mosem oet tót op de keuketaofel 
en van de kelder oet tot ‘t vlaje bakke woor ein deil van ’t laeve van al daag. Det 
wórt ómgaeve door gelouf, biegelouf en väöl tradities.  
Ederein kènt zich nog waal de sjmaak of de räök herinnere van get waat vreuger 
gegaete wórt. Recepte van oet ‘t “geheuge”. Aw gerechte die ein bezunjer geveul of 
herinnering oprope. Gerechte wovan men nog precies wèt wie ze sjmaakde, mer die 
hieël döks neet oet ein kaokbook kome, zelfs neet wore opgesjreve. Tradities die van 
moder op dochter wórte doorgegaeve.  
Mich vertèlde èns emes det häör moder pap maakde van macaroni mit kanieël en 
sókker en eine sjteek bótter. Ich mót neet d’r aan dènke! Mer zie vertèlde det zie dao 
waal “pap van lösde.” Häör oma woor al meister in ’t make van det gerech. Dus det 
ging euver van generatie op generatie. 
Ederein herinnert zich nog waal waat gegaete wórt op speciale daag of bie ein 
bezunjer gelaeg. Mit Slevrouwe kroedwien kreeg men op boerehäöf dae daag dökker 
vlaai van bloom oet de nuje terfougs op de taofel, mit sjpies van de nuje 
ougseppelkes. (Yellow transparant). 
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Mien sjoanmoder beek op goje vriedig bökkemepannekook. 
Bie ós thoes wórt nao de hoamès op zóndig det sóndisgeveul versjterk ómdet 't den 
nao sóndisse sop rook en de pap mit väöl ceremonieel zien sóndisse segaar opsjtook. 
De räök van paeperkook mit sinterklaos óm van de kersknien nog neet te kalle. 
Mit de zomerkirmes kome de ieëste nuuj aerpelkes op de taofel mit ertjes en muurkes 
oet de haof. Die wore dökker nog waal get klein, dus eigeik te sjieëjelik, mer veur 
dae daag woor niks good genóg. En den…pudding oet de vórm. 
Went eine jaorig woor, moogde dae keze waat gekaok moos waere. Bie mich woor 
det wie vanzelf road moos mit riestepap nao. Zoa zou ich nog ein ganse riej 
herinneringe kónne neume. 
Dao wurt waal èns gezag: “’t Goof vreuger neet zoa väöl.” Mer wie ich det èns 
naoging en naovroog, zoog ich det dao de plank flink wurt misgesjlage. 
‘t Klop det weer noe paprika’s kènne in zès versjeije kleuëre, mer die zeen den ouch 
tamelik nuuj. Väöl greunte, fruit en anger zakes goof ’t vreuger ouch al. De courgette 
wurt hie al in 1600 besjreve. ’t Zelfde wie de citroen en de limoen, die zouwe zelfs 
de kruisvaarders al höbbe mitgebrach. De pompoen neumde men, eigelik fout, 
kalebas. Pompoen wórt gebroek es genaesmiddel taege wurm en wórt wie eine aerpel 
gegaete. De artisjok, de keuning van de mosem, greujde waelig op de veljer hie in 
de sjtreek. Asperges kome al mit de Romeine nao ’t noorde en wore hie in de 19e 
ieëuw hieël populair. Wat weer noe crème fraîche of sour cream neume woor 
oetgelaekde bóttermèlk. Kaoke in beer en wien woor gans populair, ’t gebeurde 
allemaol. 
Natuurlik woor men waal mieë gebónje aan ’t sezoen, mer dao haet men oplossinge 
veur gevónje. Vleisj en eier wórte gepekeld, of de eier ginge in de kalkpot. Sjpek en 
sjènk wórt geruik. Paddesjteul en appelsiene wórte gedreuëg, sjus es wie väöl anger 
fruit. Ouch zat men fruit op alcohol (brandewijn).Neut wórte bewaard in honing, 
asperges in likeur. Kese en morelle, unkes en kómkómmer in zeutzoer. Bótter 
bewaarde men in droeveblajer of wilje rabarber (groot hoefblad).  
Dit brach ein riekdom in de keuke die weer neet mieë kènne. Aan versjeije zakes kan 
de moderne super van noe neet ruke! Mer weer mótte toch neet te zieër idealisere. 
Door de keulkas en de diepvries höbbe weer die technieke neet mieë neuëdig. En 
soms is ’t toch ouch waal plezerig óm went men urges zin in haet, zoa mer get 
“vaerdigs” te kónne koupe. Weer aete ’t ganse jaor door tomate, en det Frans kieëske 
waat men in de vakantie haet gepreuf, kènt men noe zoa mer hie kriege! 
Boetedet höbbe weer sèntj det de mansluuj zeen gaon kaoke allerlei henjige apparate 
gekrege. Die make ’t ós allein mer gemaekeliker. Weer hove neet ieës mieë den haof 
in te gaon.  
En toch…det zelf eine appel plökke van de boum….’t zeuke nao ein sjoan 
exemplaar… ’t d’r aan ruke…’t sjteelke d’r aaf dreije…zuver make…blinkend 
vrieve aan de rok….det is ein sjtökske culinair erfgood waat verlaore is gegange. 
Höb geer ouch ein herinnering aan ein gerech of ein kaok- of aettraditie, laot ós det 
èns weite. Sjrief ein kaertje nao:  
Preuve, Op de Pas 6 , 6114 RA           of mail nao: nostalnu@home.nl.  
In de volgende Heemklank zólle weer dao op trökkómme. 

mailto:nostalnu@home.nl
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Die Gedanken sind frei...... 
Loek Storken 

Thoes kènt jederein gelökkkig nog dènke wat d’r wilt, mer es ich de jónges van ’t 
wanjele moog geluive toch waal neet mieë zègke wat d’r wilt. 
Gedachte zeen net wie wolke, ’t ein moment zeen ze dao, ’t anger moment zeen ze 
al weer vervlaoge wie eine vogel in de wèndj.  
Aaf en toe dènkse waal èns desse get sjoans gedach höbs. Mer allewiele, op deze 
laeftied, den mósse dèks flot zeen óm dich die sjoan gedachte op te sjrieve, want ós 
köpke kènt det neet mieë allemaol lang vashawte. 
Volges mich höbbe w’r ouch väöl te väöl aan en ouch in det köpke. Köpkes zeen 
volges mich neet gemaak óm alles wat in dit computertiedperk op dich aaf kump te 
registrere en te bevatte. 
‘t Is volges mich neuëdig óm aaf en toe det köpke èns gans laeg te make, en ‘m den 
weer èns probere te vulle mit sjoan dènger. En veural de biezake neet in dien köpke 
bènne te laote kómme.  
Mer det is dèks verreks lestig. Via allerlei modern technische dènger en apparate, die 
ós veurgesjpegeld waere es hawf waereldwónjere wose persee neet zónger kèns, 
probere ze dich diene kop weer gaw vol te hange en te proppe mit doezenderlei zake 
die eigelik totaal neet ter zake zeen en dèks ouch nog razend ónneuëzel zeen. 
En probeer dich dao mer èns taenge te waere. Den bèsse eine knappe esse det vaerdig 
kris. En ‘t kan toch zoa sjoan zeen esse èns ein tiedje niks aan de kop höbs. Eigelik 
is dich det in dezen tied ei bietje aafgenómme. Mer soms lök ’t nog waal èns óm “die 
Seele mal baumeln zu lassen“. 
Ederein is vrie óm te dènke wat d’r wil, en in ós lendje kènse die gedachte ouch nog 
waal nao boete brènge, ofsjoan se dao soms hie ouch al veurzichtig mit mós zeen. 
Hieël dèk, óm neet te zègke meistal of bienao ummer, bedoel ich get gaar neet 
serieus, mer wurt det toch waal èns serieus opgevat. Mer dènke moogse dus nog waal 
wasse wils, ’t opsjrieve of teikene al iets minder. In väöl lenj, wie lèts bie Charlie in 
Frankriek, mósse dao hieël veurzichtig mit zeen.  

“Zwijgend denken, zal niemand krenken!”, 

loos ich urges, en det is dus wasse soms mós doon. Euver wasse dènks, dao kènt 
geine dich get van make, mer esse ’t zaes of opsjrifs, den wurt ’t al linker. Det is 
trouwens neet allein get van dezen tied .Ómdet väöl luuj den teks van ’t leed c.q. 
gedich “Die Gedanken sind frei” neet precies kènne, sjrief ich det hie èns neer: hieël 
actueel!!! 
Den teks is veur ’t ieës gevónje in “Lieder der  Brienzer Mädchen”, gedrök in Bern 
(Zjwitserlandj) tösje 1810 en 1820, al effe geleje dus. En probleme van alle tieje dus 
ouch. Nog ummer niks nuujts ónger de zón. En es ich mich det zoa bekiek in de 
waereld, den zeen w’r dao ouch nog waal effe mit bezig.  
Ein Èngelsjtalige versie wurt gezónge door de Amerikaanse folkzenger Pete Seeger, 
mer op YouTube vènjt g’r ouch Duutsje versies:  
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Die Gedanken sind frei 
Die Gedanken sind frei,  
Wer kann sie erraten, 
Sie ziehen vorbei,  
Wie nächtliche Schatten. 
Kein Mensch kann sie wissen,  
Kein Jäger erschiessen, 
Es bleibet dabei: 
Die Gedanken sind frei! 
Ich denke was ich will, 
Und was mich beglücket, 
Doch alles in der Still', 
Und wie es sich schicket. 
Mein Wunsch und Begehren 
Kann niemand verwehren, 
Es bleibet dabei: 
Die Gedanken sind frei! 
Und sperrt man mich ein 
In finsteren Kerker, 
Das alles sind rein 
Vergebliche Werke; 
Denn meine Gedanken 
Zerreissen die Schranken 
Und Mauern entzwei: 
Die Gedanken sind frei! 
Drum will ich auf immer 
Den Sorgen entsagen, 
Und will mich auch nimmer 
Mit Grillen mehr plagen. 
Man kann ja im Herzen 
Stets lachen und scherzen 
Und denken dabei: 
Die Gedanken sind frei! 
Die Gedanken sind frei! 

’t Is dèks good en zeker versjtenjig neet drek alles helop te zègke wasse dènks: 

En es  satire den toch alles moog, 
den moog ze zich ouch waal èns get trökhawte ! 
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Domine quo vadis 
Loek Storken 
In den tied van en nao de Heiligdomsvaart is d’r bie de hieëre van de vriedigmörge 
weer ein nuuj begroetingsceremonieel óntsjtange. Esse óm hawf tieën ein veur ein 
bènneloupe bie Harie, wo ummer vertroch wurt mit wanjele, den wurt allewiele 
gezag: „Domine, quo vadis ?“ Ei bietje hieël vrie vertaald: „Heren, waarheen gaat 
Gij ?“ 
Neet zoa gek eigelik, want d’r mót ummer ter plaatse oetgemaak waere wohaer de 
reis ditskieër geit. En ich kèn uch waal verklappe det ’t einen  hieële klus is óm dao 
oet te kómme. Allemaol groate, volwasse aw luuj, die allemaol ein eige meining 
höbbe. Es w’r mit veer man zeen, zeen d’r den ouch minstens veer besjtömminge, es 
w’r mit vieve zeen, zeen det d’r ouch gegarandeerd vief. En nao effe euverlègk dèks 
nog mieë.  
Zoa woor keuning Swentibold ’t al neet èns mit zien hertoge en zoa haet in ós 
ónneuëzel lendje ouch noe jederein zien eige meining. En daoróm kómme ze ouch 
nurges mieë oet.  
En de lètsten tied zeen ouch de vrouwluuj zich d’r nog mit en veural ouch taenge aan 
’t bemeuje, mer wo is det neet? De zöster van Maria kump dem ophaole veur te 
winkele en det wiks ós ’t leefs veur hawf tieën de deur oet. Teminste det probeert ‘t. 
Es w’r neet op tied zeen, kriege w’r ze van dem ouch al flink euver dae poes. Noe 
bèsse bliej det die van thoes dich niks mieë kènt commandere, en noe begint det ouch 
nog! 
Jao, mansluuj höbbe ’t allewiele neet mekkelik.En zeker neet in ós lendje mit al die 
geëmancipeerde vrouwluuj. 
Zónger de vrouwluuj d’rbie is ’t dèks al eine hieële klus óm d’r oet te kómme. Mer 
es w’r den einmaol op waeg zeen, den geit ’t waal weer. Den kènt de “onthaasting” 
eindelik beginne. Doe veuls dae sjtress den hieël langsaam van dich aaf loupe dien 
zökke in. Net wie de mood, zak dae dich ieës in de sjoon en dae löp den mit tute vol 
’t Hieëresjträötje in. 
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Weer mótte ummer zörge, det w’r, veurdet w’r in ós röscafeeke kómme, al dae sjtress 
kwiet zeen, want dao mótte w’r natuurlik weer de leuke jóng oethange. Jao, zoa geit 
det noe einmaol in ’t laeve. Thoes lestig, en op kentoar de lollige jóng. 
Net wie ouch op ós regering kènse op die men boewe wie op driefzandj. Ze vertèlle 
vanalles wat ze van plan zeen, mer of dao get van kump? 
Zoa geit Gene noe van kanaries euversjtappe op hoonder. W’r höbbe maonje geleje 
de ieëste eier al besjtèld, mer hae haet nog ummer gein. Hae wool die hoonder gaon 
hawte, ómdet d’r gaer groter eier haw, en ouch mieë es twieë. Jao, waem neet? 
En aan die kanarieeikes, dao itse dich ouch neet zat aan! 
Maria, de vrouw van Harie, det voort ós veurdet w’r vertrèkke óm te wanjele ummer 
móttebel. Det zeen van die rónj witte pippermuntbabbeltjes. Det zal waal dènke: 
“Mesjien hawte ze zich den get langer!” 
Ze heuëre ouch al neet mieë zoa good, mer wille waal nog alles gaer weite. 
En es w’r den einmaol eindelik röstig aan det cafeetäöfelke zitte, den vilt toch ech 
waal einen hieëlen houp van dich aaf. Doe kèns den èns röstig dien veut ónger de 
taofel sjtaeke zónger det dich eine vreug: “Höbse dien veut waal tegooi gevaeg? En 
höbse de kiebel boetegezat? Höbse al gesjtofzuig?” 
Eindelik kènse èns ei bietje tót rös kómme. En esse den vreugs:“Waem wilt ei glaas 
beer?“, den krisse es antjwoord: „Kiek, det is noe den ieëste versjtenjige kal dae ich 
vandaag heuër“. 
Op mien leptöpke haw ich Ton en Fien get sjoane meziek en sjoan beelde gesjik van  
André Rieu. “Jao”, zaet Ton. “Noe höbse weer punte gescoord bie Fien. Det hilt nog 
mieë van André es van mich!” “Vunsje det gek?”, zaet Jan. “Dao zit toch ouch väöl 
mieë meziek in es in dich!” Zo kan die wel weer! 
Nao ’t derde, veerde pilske den löp ’t ós dèks al get doorein, mer sommige in de 
regering hóbbe det al väöl eerder, zónger detse get gedrónke höbbe!  
In de gezèt dao sjtóng det weer volges ’t CBS op vriedig nao drie, veer pilskes  al 
allemaol “zware drinkers” zeen”. De ènnigste conclusie die w’r oet al dae kal kooste 
trèkke, woor, detse zoawaal in de regering es bie ’t CBS hieël sjlech taenge den 
alcohol kènne. En noe gunne ze det de jeug ónger de achtieën ouch al neet mieë. En 
neet mieë rouke in de cafeekes. Domine quo vadis?, Heren waar gaat dat heen? 
In de Piep oppe Nuujsjtadt vertèlde ouch nog eine get van twieë anger hieëre die 
óngerwaeg wore. Eine chauffeur en eine pesjtoar wore same op waeg nao de 
hemelpaort. Dao aangekómme, verwachde die allebei dao drek bènne te kómme, mer 
Piëtrus leet allein dae chauffeur bènne. 
“Kóm doe mer in, jóng!”, zag d’r. ”Want es doe mit dien bös hoag door de berg 
voors, den baejde alle luuj”. 
“En doe kumps neet d’rin”, zag d’r taenge ’t pesjtöärke, “want es doe praekdes, den 
sjleep jederein!” Veur luuj die sjlech kènne sjlaope, is dit lètste mesjien waal ein 
baeter oplossing es get sjlaoppille! 
Esse zoa gezellig mit get van die petreuëns bieeinzits, den kómme d’r soms allerlei 
perseuënlike dènger ter sjpraoke. Soms zelfs echte privéezake of 
sjlaopkamergeheimpjes. Mer wat ze allemaol ’t leefs heuëre is toch get dómme kal 
of get sjterke verhaole. Ouch verhaole van vreuger doon ’t ummer good. 
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Zoa haw eine èns den tillefoon doorgesjakeld zoadesse ouch in de hoeskamer mit 
koos loestere. En det woor mich ein gekuum aan den angere kantj van de lien. 
“Tjuu”, zaet zien vrouw, “höbse einen hijger d’raan?” “Nae”, zag de jóng, “det is de 
oma. Die moos renne ómdet den tillefoon ging!” 
Ton haw kogelbief gebakke. “Jao, en det woor echte”, zag d’r, “want de keugel zote 
nog d’rin. Mer volges mich doon ze det ouch veur ’t gewich. Det water allein is al 
neet mieë genóg!“ 
Höb geer det noe ouch? Es w’r allewiele vleisj gehaold höbbe, en w’r lègke det in 
de pan, den meine w’r ummer det ‘t vèsj is. Want ’t zjwömp nog in de pan wie eine 
goudvèsj in de kómp. Zouwe ze det water noe dao in sjpuite, ómdetse weite det w’r 
allemaol te weinig drènke? Jao, want volges den dokter en de gelieërde zouse per 
daag angerhawve tót twieë liter water mótte drènke. En zónger ei pilske d’rbie 
kumpse dao natuurlik noait aan. 
Eine haw lèts nog èns nao zien trouwfoto’s gekeke. Boete detter zich toch waal 
richtig doadversjrókke haw, haw d’r gezeen detse hem bie det gehuurde trouwpekske 
van vreuger ouch ei paar heisje hawwe gegaeve. Die haw d’r neet gedrage, mer later 
in zien huwelikslaeve waal vervange door bóksheisje. Die lètse haw d’r waal dèkker 
neuëdig gehad “in het heetst van de strijd”. 
Gène vertèlde det zien awwers, behalve hemzelf, nog ein verke hawwe gehad. Det 
lètste woort den meistal veur de Kersmis gesjlach. Hae zelf haet al die jaore bliekbaar 
toch waal gelök gehad. Want wie dae koesj dae sjlechter zoog kómme mit det groat 
mets en det mesjienke óm woosj te dreije, toen zal dae ouch waal geach höbbe: 
“KOESJKI, QUO VADIS. Verkske, wo mót det haer?” 
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De Roek liever kwijt dan rijk  
Jan Smeets 

Meer dan een eeuw geleden zagen boeren de Roek in de landbouw en de houtteelt 
als nuttige vogel. Zij konden de Roek wel waarderen. Hij ruimde schadelijke 
insecten op in de weilanden, zoals larven van: emelten, engerlingen, regenwormen, 
ritnaalden en vliegen. Als zodanig genoot de Roek wettelijke bescherming onder de 
toenmalige wet uit 1880. Tijdens de eerste wereldoorlog 1914-1918, toen voor veel 
mensen het eten schaars was, werden nestjonge Roeken op de nesten vastgebonden 
om enkele weken later als ze flink in gewicht waren toegenomen in de braadpan te 
belanden. In 1943 kwam een einde aan de wettelijke bescherming van de Roek. 
Boeren kregen een hekel aan Roeken omdat ze zich nog wel eens willen voeden met 
jonge aanplant, bijvoorbeeld in de vorm van pas ontkiemde maïs- en graankorrels. 
Om die reden werd hij in 1955 ingedeeld onder ‘schadelijk wild’ met als gevolg dat 
hij het hele jaar bejaagd en verstoord kon worden. Onderzoeken tonen aan dat 
Roeken het grootste deel van het jaar nuttige vogels zijn voor de landbouw vanwege 
predatie, op de voor de landbouw schadelijke insecten. Vanaf 1977 is de Roek weer 
wettelijk beschermd.  

 
  

NATUUR 

http://wbesusterengraetheide.nl/wp-content/uploads/2014/02/Roek1
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Toch heeft niet alleen de boer een hekel aan de Roek, ook bewoners van nieuwe 
woonwijken aan de rand van Susteren zijn de Roek liever kwijt dan rijk. Door in de 
buitengebieden de nestbomen (populieren) massaal te kappen, broedt de Roek steeds 
dichter in de buurt van de woonwijken. Het hels kabaal dat een roekenkolonie van 
zonsopkomst tot zonsondergang vooral tijdens de nestbouw maakt, ontgaat de 
omwonenden niet. Klachten over geluidsoverlast en vogelpoep blijven niet uit.  

Twintig jaar geleden telde Susteren 6 broedlocaties met in totaal 150 nesten. Het 
merendeel van deze locaties zijn verdwenen. Er resten nu nog twee broedlocaties, 
met een gelijk aantal nesten.  
Literatuur: 
Amerfoortse courant (22 oktober 1880) 
Tijdschrift Vogeljaar (M. Klemann Sovon J.Bil 1978) 
Tijdschrift Limburgse Vogels 1995, 2001 en 2010 (J. Ummels en N. Reneerkens) 

Jan Smeets,  
Jozefstraat 15 
6114 EG Susteren 
Jan-smeets@ziggo.nl 
 
 
 
Roek en kraoje in de volkscultuur. 
Annie Schreuders Derks 
Väöl luuj kènne de kraoje, de roeke en de kauwe neet oeterein hawte. Dao besjtuit 
noe neet ein Nederlands aezels-, mer ein kraojebrökske veur: 
Zie je er een op een paal of alleen in de waai, dan is het een kraai; 
Zie je een stelletje dat met elkaar wil trouwen, dan zijn het kauwen; 
Maar hoor je hele zwermen in hoge bomen roepen, dan zijn het roeken. 

De roek (en mit hem alle kraojechtige) is in väöl culture eine symbolische vogel.  
Soms waere zie zelfs gezeen es Goddelikke veugel, waorzègkers veur magie en 
besjtömming. Es veurbeeld veur alle profete ómdet zie zoa good kónne sjpraeke of 
zich in eder geval laote heuëre. Zie zeen meister in ’t naodoon van deregeluide en 
miensjeweurd. Toch sjtaon zie daoveur ouch es veurbeeld van de indiscrete 
roddelieër. De “klappende ekster’ van de godin Athene koos óm die raeje neet bie 
häör blieve, die haet zich toen mer eine wieze uul gepak.  
In oarsjpróng wore alle kroajechtige wit. Mer waeges det geroddel zeen zie door 
Apollo  “zjwart gemaak.” Hieël aaf en toe moogde eine ein wit plekske hawte, ein 
zjwarte vogel mit ein klein wit plekske brungk nog ummer gelök.  
Mer Apollo haw nog geine vieraovend mit hun. Hae leet de raaf water haole, mer 
dae koom óngerwaeges langs eine viegeboum mit nog neet gans riepe vruchte. Hae 
wachde pós det de viege riep wore veurieër hae trök ging. Hae leet Apollo op zien 
waeterke wachte. Dae haet hem toen van ieëlenj mer ein plaetske tösje de sjterre 
gegaeve (sjterrebeeld Corvus, Raaf).  
Bie de Romeine is de raaf, óndanks alles, toch de boadsjapper van de zónnegod 
Apollo gebleve.  

DIALEK 
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In ’t paradies hawwe alle kraojechtige prachtige bóntje vaere. Mer naodet ’t mit 
Adam en Eva fout ging, zeen zie kadavers gaon aete en wórte zie zjwart. Mer 
Slevenhieër haet belaof det zie aan ’t ènj van alle tieje weer jus zoa sjaon waere es 
vreuger en det hun gekrats prachtige muziek zal waere. (Waarsjienlik make weer det 
neet mieë mit!) 

Meistes sjtaon kraojechtige veur kaw, duusternis, verlees, oorlog en doad:  
Waarsjienlik kump ’t door de zjwarte kleuër en hun ongeciviliseerd gesjrieëf, mer 
kauwe, kraoje en roeke waere door ós veurawwers, in väöl volksverhaole en in ’t 
biegeluif es ónheilbrèngers en profete gezeen. Missjiens höbbe ze det te danke aan 
’t feit det zie “alles” aete. Mer ’t kan ouch det dae sjlechte naam kump doordet zie 
nèste van anger veugelkes oethaole en de eier en de jónge rouve. Ouch aete zie wie 
de richtige “liekepikkers” allerlei kadavers, doaje dere en aafval. “Die zich met 
galgenaas voedt”. Dit recycele haet hunne naam gein ieër aangedaon. 
Aesters en kraoje zeen verhèlsj op blinkende zakes. Zie sjleipe alles waat blink mit. 
‘t Zeen richtige kleptomane. ’t Is dus neet veur niks det weer de oetdrökking kènne: 
“sjtaele es de rave”, en: “ein vlegende kraoj vungk ummer waal get”.  
Kènjer moogde noajt ein ravepen es rietje gebroeke, dao zou niks goods van kómme, 
zie zouwe “gaon sjtaele es de rave.”  
In de awdheid meinde men det kraoje hun eier lagte door hunne sjnavel. Det woor 
ein raeje óm ze wied van kraomende vrouwe te hawte. Die zouwe anges 
versjrikkelike weeë kriege. 
“Raveawwers” zijn awwers die hun kènjer verwaarloze. Det kump ómdet men meint 
det rave hun jónge in de sjteek laote. Det idee haet men ómdet de jónge die 
oetgevlaoge zeen, nog eine ganse tied róndj ’t nès blieve hange. Daodoor liek ’t det 
de awwe zich niks mieë van hun kuukskes aantrèkke.  
Bie Edgar Allan Poe (1809 – 1849) kómme rave waal hieël slech d’r van aaf, dao 
zeen ’t richtige doadsveugel.  

Mer neet alles aan de raaf is negatief. Zien blinkend vaerekleid geuf hem ein relatie 
mit de zón. Dus Apollo kènt hem nog ummer neet misse. 
Kraojechtige zeen dere mit väöl geheimzinnigs. Ein prachtig awd verhaol vertèlt det 
de God Odin twiëe kraoje haw: Huginen “’t geheuge” en: Munin “de herinnering.” 
Zie zote ummer op zien sjouwer. Mer jedere mörge vloge zie ómlieëg nao de aerd 
óm alles waat dao gebeurde aan de Gode te kónne vertèlle en in hun geheuge op te 
sjlaon. Zie höbbe bliekbaar ein hieël gooj hel sjief gehad, want die haet alle ieëuwe 
doorsjtange. 
Ravezjwart haor wurt gezeen es ein seerraod. (Sneeuwwitje). 
De raaf trooj op es verzörger van de profeet Elias in de woestijn en van versjeije 
woestijnheilige o.a. Antonius, Paulus, Benedictus. ’t Liek van de heilige Meinrad 
wórt door twieë rave gevónje en det van Vincentius van Zaragoza wórt door rave 
besjermp taege roufdere. De heilige Oda haw ein aester.  
De raaf wurt hoag aangesjreve veur zien sjlummigheid. Hae wórt oet de ark van 
Noach losgelaote en bleef op en aaf vlege tót ’t water van de zondvloed woor 
weggezak. Soms wurt hem verwete det hae Noach neet waarsjuwde det de zondvloed 
woor gedaon. Hae haet zien kans veurbie laote gaon óm eine blieje boadsjapper te 
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waere. ’t Water dreef hem oet de bek wie hae al die rottende kadavers zoog. Daoveur 
sjtuit hae ouch es symbool veur “slaaf van wereldse lusten”, zjwervers en veur 
einzaamheid oorlog, kwaod en óngelök.  
De raaf, mer ouch angere kraojechtige sjtaon soms veur den duvel zelf! Veur ’t 
kwaod waat eine miensj euvervilt. Zie zeen den ’t beeld van eine dae groate zunj 
gedaon haet en zien bekieëring ummer mer oetsjtèlt. Hae reup: “cras, cras”, det is 
Latien veur mörge. 
Mer ouch veur haop, hae is eine veursjpellende vogel. Daovandaan haop:”cras, cras, 
mörge wurt ’t baeter.” 
Aaf en toe is de raaf eine waerveursjpeller, mer den waal allein veur sjlech waer es 
waarsjuwing.! 

De vos Reinhardt haw erge hónger mer koos niks te aete vènje. Toen zoog hae eine 
roek in de boum zitte mit ein lekker sjtök kieës in ziene sjnavel. Hae vroog de roek 
of dae nog ummer zoa sjoan koos zènge wie vreuger. Veurieër det de roek good en 
waal jao haw kónne zègke, veel hem ’t sjtök kieës al oet ziene bek en ging de vos 
mit de kieës d’r tösjenoet. 

Eine roek goof ein groat fieës en neuëdigde alle kleine veugelkes oet. Mer inplaats 
van fieës te viere vroot hae alle gaste op.  

Ein Iers volksverhaol vertèlt det sjummelbekke (roeke) de geiste zeen van sjlechte, 
lestige awwe landjhieëre. 

Eine zjwarte roek op doad hout brungk nuuj laeve. 
Roeke en aesters op ’t good brènge de doad. 

Eine maord kump ummer oet, al mótte roeke en kraoje ’t bekènd make. 

Waat van aesters kump, huppelt gaer. 
(kènjer wie awwers) 

Roeke breuje gein duufkes oet. 
(zelfde beteikenis) 

Noe klaag mer neet, doe zits dao baeter es in ein aesternès want den zoots doe in de 
sjtekele. 

Went men ein aester oetsjtuurt, krig men eine bóntje vogel in ’t hoes. 
(emes get laote doon wo hae neet good in is) 

Van aesters en kraoje wurste besjetterd 
(jaloerse en dóm luuj roddele en sjelje) 

Det kènt dae wie ein aester ’t huppe. 
(hae is dao erg good in) 

Maedjes die gaer wille trouwe, mótte ein kraoj versjrikke zoadet hae opvlug. Vlug 
dae in de richting van de zieë, den zal zie eine miensj kriege dae van euver de zieë 
kump. Vlug hae nao ein hoes, den kump de miensj dao vandaan. Mer aw wieë went 
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hae blif zitte. Den zal ’t maedje ein dreuëg awd wief waere det noajt door eine miensj 
in de erm wurt gesjlaote. 

“De tieje waere sjlech”, zag de kraoj wie ze de galg aafbroke. 
(Kadaveraeter. Jederein bekik de weld op zien meneer. Men bekik zich de zakes wie 
men veurdeil dao aan haet) 

Twieë kraoje pikke zich óngerein de ouge neet oet. 
(twieë sjelme doon zich óngerein gein kwaod, en zeen zich ummer eins taegeneuver 
eine derde.) 

Hae wèt aeveväöl es ein kraoj op zaoterdig. 
( hae wèt neet väöl)  

Ich höb ein kraoj gevraete. 
(ich höb eine flater begange of: ich höb get verkieërds gezag)  

Ein vlegende kraoj vuntj ummer waal get. 
( wae thoes blif, gein meujte duit, zal gein fortuun haole) 

De witte veugel vlege, de zjwarte blieve baove. 
(dao is niks te haole en d’r op aaf gaon is vergaefse meujte.) 

Went bie ’t wirke mit aerpel de roeke te kieër ginge, beteikende det zeker ein 
begrafenis zou kómme. 

Ein doordènkerke: Doe kóns baeter eine roek vange es ein kauw. 
(Det is eine wieze raod veur ós noe de R weer in de maondj zit.) 

Krassen kraai en raaf verbolgen  
Weldra zal er regen volgen. 

Een bonte kraai op eik of es gezeten 
Doet de wichelaar vooraf het ongeluk weten. 

“t Maak hieël väöl oet wieväöl aesters det men zuut: 
Eentje voor zorgen  
Twee voor plezier 
Drie voor een bruiloft  
Een kindje bij vier 
Vijf staat voor zilver 
En zes voor goud 
Zeven voor een geheim  
dat je niemand toevertrouwt. 

Ein angere versie: 
Twee duiden voorspoed  
Eén brengt nood 
Drie een huwelijk 
Vier de dood. 

Oeteindelik sjtaon de kraojechtige op de lies van besjermde deersaorte. 
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Wie de kroedwösjviering in Zöstere is trukgekómme 
Jean Dewaide  

Wie ’t vreuger waor 

Dit jaor, veur de kroedwösjviering, ginge effe mien gedachte truk nao ós kènjer- en 
jóngjaore in Gelaen. Wie waor dat destieds?  
Maria Hemelvaart: 15 augustus of de echte naam “Maria ten Hemelopnemening”, 
dat waor toen, sjus wie Allerheilige, eine katholieke hoagfieësdaag. Échte zóndige 
door de waek, krek wie dat noe nog in ’t Belsj en ’t Pruuses is. De hoagmès, ein 
driehieëremès (pesjtoar mit de twieë kepläöns), waor aafgelaje vol. De luuj hauwe 
allemaol zelf eine kroedwösj oet de eige koalef mitgebrach: dahlia’s, gladiole en 
anger zomerblome en kruuje mit allerhande kleure en geure. Pesjtoar ging riekelik 
mit de wiewaterskwas róndj en de luuj hele de wösj mer good ómhoag. Ze hoofde 
neet bang te zeen dat ze get te kort kaome. Pesjtoar sopde flink in de tob. Sjmiddes 
waor ouch nog ein plechtig lof. Dae daag woort wiejer op ein sjoan zomerse meneer 
doorgebrach. Meistal waore d’r dan weiefieëste of fancy fairs. Hie op Mariaveldj 
waor ’t dan “Sint Omloo Kirmes” mer dat is ein anger verhaol. Dat höb ich mich 
laote vertèlle en dat laot v’r mer aan de “eigeheimers” euver. 

De kroedwösj hing biej ós thoes op de zölder, wo hae good dreuëgde. Hae kaom pas 
weer nao ónger es ein hómmelwaer opkaom. En es ’t begoosj te blikseme en te 
knettere, hauw de mam ‘m al aafgehaold en ein deil daovan in ’t fornuis gedaon. De 
res woort bewaard veur ein anger hómmelwaer. Óngertösje baejde d’n opa ‘t “Sint 
Jans-evangelie”. Dat lètste evangelie van de mès van toen, dat koosj ‘r gans oet de 
kop: “In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was 
God……”.  Zoa hauw v’r  ’t waer weer euverlaef! 

In de zestiger jaore van de veurige ieëuw, zeker nao ‘t “Twieëde Vaticaanse 
Concilie” in Roame, woorte de luuj get moderner en losser. Alles hoofde neet mieë 
zoa. De vieringe van 15 augustus en 1 november (Allerheilige) woorte verplaats nao 
de zóndige náo die datums. Dees zóndige door de waek zeen toen geweun wirkdaag 
gewore. De luuj die wirkde, krege die meistal waal biegesjreve op de verlofkaart. Ze 
waore kontent.  
De kroedwösj kaom wie langer wie mieë in ónbroek en woort “aan de kapsjtok” 
gehange. Mer de hómmelwaere woorte neet aafgesjaf! Es ’t dan begoosj te ónwaere 
keke de luuj of euveral de vinstere good toe waore en trokke de tillevisie oet. Hie en 
dao sjloog de bliksem toch waal èns in.  
Toen kaom de kroedwösj weer truk. 

’t Waor 1980. De “Natuurvrienden” vierde dat jaor ’t 10-jaorig besjtaon. Ein good 
idee óm toch weer ‘ns aan eine kroedwösj te dènke en dae te laote zaegene. Veer 
hauwe al 10 jaor op natuurwanjelinge en excursies allerhande plante bekeke en 
sjtilgesjtange biej ’t boerewormkruid, de guldenroede, de bijvoet en ’t laeverkroed. 
“Dao is de sjoanste kroedwösj van te plökke”, zag Zef Sjölpe. “Wèts te wat?”, völde 
Chrit Schlangen aan: “ich zörg veur eine notetak en eine maïskolf. Paul Craenen haet 
de sjoanste zónneblome dao sjtaon, dan höb v’r al eine kroedwösj biejein! Veer 
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vraoge aan pesjtoar van Dijck óm dae te zaegene”. Hae vónj dat drek good. “Ich zèt 
’t in ’t kirkeblaedje”, zag ‘r. Wie pesjtoar de kroedwösj zaegende,  woort ein foto 
gemaak, die lang haet gehange in kesjtieël Lömmerich, wo toen nog ’t Limburgs 
museum waor. Later is dat Venlo gewore. De groate kroedwösj, véúr op ‘t 
preesterkoar in de kirk van Mariaveldj, woort nao de mès door de luuj gans gesjtruip. 
Die maakde daovan, eder veur zich, ein eige kroedwösjke.  
Zoa verzörgde de “Natuurvrienden” de kroedwösj in 1980 op Mariaveldj, in 1981 in 
de Amelbergakirk en in 1982 in de kirk van Deetere. Nao aafloup van de vieringe, 
sjtreke v’r dan neer op ein sjoan plaetske bie ein kaffee in de buurt. En ich kan mich 
herinnere dat v’r biej Hègke oppe Riekswaeg gereigeld hauwe, óm ein tas koffie en 
ouch nog get angesj te drinke…..  ’t Woort éch gezellig en dao höb v’r toen ouch 
nog: “Maria te minne” gezónge….. “wat ein zalig genot…!” Zoa is de kroedwösj 
ouch in Zöstere en Deetere weer trukgekómme. Mer pesjtoar Jan van Dijck, sjtóng 
d’r op, dat de natuurvrunj vanaaf daen tied, dat eder jaor in Mariaveldj bleve doon. 
En zoa gebeurde ‘t, zeker 20 jaor langk, al waor ’t op ’t lèts nog mer mit ein paar 
man….. en ouch natuurlijk ’t dröpke daonao….. Later höb ich ’t kènne volhauwte 
óm ’t nog ein paar jaor allein te doon……. Zeker nog waal 100 klein wösjkes, die 
veur niks woorte oetgedeild. Pesjtoar is de “Natuurvrienden” eder jaor nao de 
plechtige kroedwösj-wiejing, daoveur ummer blieve bedanke…… Dao drónk ich 
mich nao de mès, allein nog mer eine op….. 
Truus van Thoar haet dat toen euvergenómme en wiejer oetgebreid in Mariaveldj. In 
Auwd Zöstere is dat ouch doorgegange, wobie de viering op initiatief van de 
vereniging, later nog mieë cachet haet gekrege. En wo tot op vandaag eine gezellige 
fitstoch aan vas wurt  geknuip, mit nao aafloup vlaai, koffie en zoa mieë….. En zoa 
zörge de natuurvrunj eder jaor weer, veur ein vol Basiliek! Is dát ouch neet sjoan 
missiewerk??? 
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Wie me grenze kènt verlègke 
Jean Dewaide 

Von wo kommen Sie?  
“Das Schönste auf der Welt ist mein Tirolerland, mit seinen steilen Höhen, mit seiner 
Felsenwand”. Wie dèk zou v’r dat gezónge höbbe, wie v’r in de 70er jaore same op 
vakantie waore in Oasteriek. En ouch daonao thoes ónger de aafwesj, trukdènkend 
aan de wanjelinge in de berg. Herinneringe gaon laeve. De ieësjte kieër in 1974 nao 
Reith im Alpbachtal: oos vakantieadres, ein prachtig chalet mit ‘n groat balkon. 
“Von wo kommen Sie?”, woort gevraog.  “Aus Süsteren, 900 kilomieëter!” Veer 
maakde de ieësjte wanjeling: ónwaer! Sjlaeg in de berg! Doornaat en naat tot op ’t 
lief! Nog mieë wanjelinge in de berg tot aan de sjnieë. Alpeblome plökke, Gentiaan 
en Alperueëskes drueëge veur in ’t fotobook. Autotochte in ’t Zillertal. Nao 
Innsbrück: ein prachtige sjtad, Rattenberg mit glaas en kristal. Veer lieërde nog mieë 
Wanjelleedjes: “Wenn ich auf hohen Bergen steh, wird mir ums Herz so wohl. Und 
schau hinab ins tiefe Tal vom schönen Land Tirol.  
Later hueërde v’r dat Cor en zien vruike oet Zöstere, al jaore op vakantie ginge in 
Zell am Ziller. Cor is mit ziene trèkzak door ’t gans Zillertal getrokke, óm ziene 
meziek zoa te presentere. Ouch höbbe veer oos Tirolerleedjes waal ‘ns same mit 
häöm in Zöstere gezónge. Wiejer haet Cor ouch in Zöstere mit ziene trèkzak op de 
tróm gehouwe: ’t gemeintebesjtuur is toen same mit häöm nao ’t Zillertal gegange, 
óm zien kontakte mieë te aktivere veur ein eventueel partnersjap mit de gemeinte 
Zell am Ziller. In 1978 haet dat Oasteriekse gemeintebesjtuur ein taegebezeuk aan 
Zöstere gebrach óm die vrundsjap nog mieë te versjtevige. In 1980 woort dat nog ‘ns 
euvergedaon en toen woorte door Cor in de sjporthal allerhande Tiroler aktiviteite 
georganiseerd. Demonstraties woorte gegaeve mit filmkes euver “bergklettern” en 
wèntjerse taferele mit skieën in ’t Zillertal.  
Zelf dènk ich dao nog ‘ns gaer aan truk mit de volgende anekdote. Ich herinner mich 
nog dae sjoane Tirolermeziek mit ’t ós bekènde leedje: “das Schönste auf der Welt, 
ist mein Tirolerland”.  Wie ich mich dao ouch nog ein paar Obstler höb laote 
insjödde, waande ich mich weer gans truk in die Oasteriekse sfeer. Ich neuriede de 
melodie mit en ich leet mich informere euver de Zillertal-aktiviteite, wo ’t ging euver 
skieë en après-ski.  In mien bèste Duitsj vroog ich vanalles en:  “organisieren Sie 
öfter solche Demonstrationen?” “Jawohl”, waor ’t antjwoord. “Viel Menschen haben 
dafür großes Interesse”. En zoa ging dat eine ganse tied door, tot op ’t moment dat 
mien vrouw Els ouch bie dat geanimeerd gezelsjap kaom en vroog: “Von wo 
kommen Sie?”  ’t Antjwoord waor: “Wir kommen aus Broensem”. Gans verbaasd 
en sjaterlachend, zeen veer toen toch mer op ós Limburgs plat wiejer gegange. Zoa 
loge de grenze vanoet Zöstere en Brunssum mit Tirol toch get korter bie-ein! Al is ’t 
partnersjap mit Zell am Ziller oeteindelik neet doorgegange, Cor geit noe nog ummer 
mit zien vruike nao ’t Zillertal. Eigenlik is hae dao, es ein saort burgemeister, Zöstere 
zoa zelf blieve vertaegewoordige. Dae waeg en die grens is veur häöm noats te wied 
gebleve! 
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Allein is allein 
Ad van Mierlo 

Esse dien zieël en zaligheid 
aan den duvel verköps 
ómdesse meins 
desse noajt genóg höbs, 
daobie alles en jederein 
taege de sjene sjöps, 
zuusse nog neet in  
welk gevaor desse löps. 

Op ’t lès van dien laeve 
mósse net wie jederein 
alles opgaeve 
en zulsse dich de vraog sjtèlle 
zónger dit aaf te sjtraeve: 
Woor dit noe alles? 
Woor dit noe ’t gans laeve? 

’t Anjtwoord  kènt kort zeen: 
Dit woor alles, 
väöl anges es ‘t veurhaer sjeen. 
Allein doe 
höbs det noajt zoa gezeen, 
noe ’t veurbie is 
krig d’n tied dich toch oppe kneen. 

Bie nemes mieë kènsse óm raod gaon, 
hoagoet hun vertèlle  
woróm desse ’t zoa  höbs gedaon 
en kanse óm ’t anges te doon  
aan dich veurbie höbs laote gaon, 
weitende desse op ’t lès 
in alles gans allein blifs sjtaon. 
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Generaal pardon, pardon? 
Ad van Mierlo 

Zeen asielzeukers 
allein mer gelökszeukers 
gevluch veur weer eine ramp 
opgebórge in weer ein kamp? 
Haopend op ein veiliger laeve  
det weer hun allein kènne gaeve, 
es ze mer aan ós eise voldoon kènne 
laote w’r ze mesjien en veurluipig bènne. 

Alles höbbe w’r in regelkes vasgelag. 
Terwiel ze óm ós haer waere aafgeslach, 
zitte weer hie euver aantalle te debattere,  
vergaete wie de waereld langkzaam blif krepere. 
Waat is Nederlandj dus veur asielzeukers? 
Ein landj vol mit rasechte kommaneukers 
volledig euvertuug van hun eige geliek 
zoa es noe weer oet ’t generaal pardon bliek. 

 Asielzeukers opvange is gein kwestie van tèlle 
 mer ein kans op veilig laeve besjikbaar sjtèlle, 
 de vraog is dus neet de aantalle wo ‘t óm geit 
 mer wie lang acceptere weer nog al dit leid. 
 Es w’r neet alle vinsters en deure aopegoaje 
 geuf ’t in deze waereld elke daag weer nuuj doaje. 
 Nederlandj kènt de wereld ‘t veurbeeld gaeve 
 en bewieze det ederein rech haet op ein veilig laeve. 
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D'r pötter (distelvink) 
Ed Cremers 

Wie 't lieëlikste vuegelke in e van 
de sjönste verengerde. 

 Ènne pötter is ènne prachtige 
kluuerrieke voegel mit ènne 
opvallende roeje kop. Wist geer 
dat hae lang geleje woerd 
oetgelache öm zien lieëlikheet?  

Wie d'r pötter es eine van de 
lètste dere op ozze aardbol 
versjeen, waore de kluuere op en 
leek hae väör ömmer naksj en 
kluuerloos dörch 't laeve te motte 
gao. 

Wie dizze voegel toch nog inge 
van de sjoenste woert, dao uever 
geet dit oud Duutsj sprookje. 

 

Miljoeëne jaore geleje kaome de dere ein vuur ein naksj op de welt. Zoeë wie e deer 
op dees aed kaom kós 't zien ongerdeile oet ènne uevervlood a sjtets, poeëte, hove, 
tiene, vachte, vaere, sjnoete, uig, oere en kluuere oetzeuke. D'r waore besjeie dere 
die tevreije waore mit 'ng simpel broen vach, zoe wie e rieë, of e simpel vaerepak 
zoeë wie `nne tjiftjaf. Mèh ouch in die daag waore d'r al dere die d'r neet genóg van 
koste kriege. 't Sjtoltse hert pakde zich e groeët gewei oet d'r sjtapel. D'r trotse pauw 
noom zich neet alling mèr ènne groeëte sjtats mèh och gans vuel klure. D'r vos 
bemechtigde zich ènne lange sjtats. Wie toen binao alle dere op de eed waore, 
versjeen es ènne van de letste, d'r naksje pötter. Oet de ongerdeile die nog uever 
waore haolde hae zich ènne lange sjtevige sjnavel en d'r waore och nog e paar 
gewoon raos puet. Mèh de klure waore gans op. D'r pötter waor deep óngelökkig 
ömdat hae naksj rond moos lope. De ange dere lachde 'm oet. Jieker daag sjmaekde 
hae de gode huem te helpe. Wie hae op ènne mörge wakker woeët sjtong 'ng nimf 'm 
aan te lache. Ze zag:”Ich höb de opdrach gekrieëge dich te helpe. Ich maog aan alle 
dere e sjtökske van hun kluur vraoge óm dat a dich, leve pötter, te gaeve”. Gans leef 
vroog ze aan alle dere e sjtökske kluur aaf te sjtoa en ze belaofde hun dat 't weer zou 
aangruie. D'r ieëste voegel, de groeëte bonte sjpech, goof oane zich te zjenere e 
sjtökske van ziene roeëje achterkop, dat d'r pötter direk op zie gezich plekde. De 
kraoj zag dat hae toch waal genog zjwat how en goof 'm e paar flinke sjtieëpe zjwat, 
die d'r pötter verdeilde uever sjtats en vluegele. En d'r lepelaer how mieë es 
voldoende wit. Toen kaom d'r gaele kwiksjtaart agevlaoge, dae zonger dat 'm dat 
gevraog waor e flink sjtök gael van ziene boek goof, dat d'r pötter dankbaar midde 
op zien vluegele zat. Wat waor d'r pötter blie! Van d'r lieëlikste voegel woet hae ènne 
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van de allersjoenste. Tot op d'r daag van vandaag huesj se ènne groep pötters sjtendig 
mit e babbele. En went se good loesters, huesj se se zègke: “Goh, naobersje, wat 
zuus se weer sjiek oet vandaag!” Woeë op zie zaet: “Naobersje, ich waet ouch zoeë 
blie van dien sjoeën kluuere, wat zint vir toch gelökkig. 

Pötters zint gezellig babbelende groepsdere. Mennekes en vruujke höbbe dezelfde 
vrolike klure. In groepe laeve ze vuural woeë vuel buim sjtond zoeë wie busjreng, 
parke en gaardes in bienao gans Europa. Pötters wuede auch wal ins distelvinke 
genuumd ömdat se dol zint op 't zäöd van distels en elzepröpkes. 't Geit good mit de 
pötters. In de aafgelope 15 jaor is hun aantal toegenaome. Dizze vink is ènne 
“jaorvoegel”, net zoeë wie 't roodbusjke en de sjpriew: ein deil zakt afhankelik van 
de winterkou aaf nao wieëniger kow leng en de pötters oet Noord-Europa komme 
nao os sjtrieëke.         

 

Wie d'r maelder ènne gouwe sjnavel en e zjwat pekske kreeg. 
Ed Cremers 
 
Hieël, hieël lang geleje waore d'r mieë witte vuegel es huuj se daags. Dörg sjtóm 
tuen zint se zjwat gewoeëre. Ouch d'r maelder waor in lang vervlaoge tieje ènne 
witte voegel, dae ein van de sjoeënste leedjes oet de voegelweld zong. Die gouwe 
klanke zint geblieëve, mèh de witte kluur is vedwieëne. Wie dat zoeë gekómme is? 
D'r höb en d'r krieg! Dao uever geet dees Keltisje legende. 
 
't Waor op ènne sjtraolende, kouwe winterdaag wie d'r maerelman zoog wie de 
aekster trök kaom mit ènne bek vol glinsterende seerraode. D'r maelder loensde 
begerig nao die fònkelende sjtèng. Die wool hae oug waal. Hae vroog de aekster 
woeë hae die gevonge haw. De aekster noom d'r maelder ter zieë en floesterde: 
“Kiek, dao in 't noorde is ’ng depe grot. Dao bewaart d'r prins zie goud, zilver en 
seerraode. D'r Prins is ènne gowwe miensj en es te 'm dat vraogs, da maogs se ènne 
bek vol goud en zilver mitnumme. Mèh pas op, de grot wuet bewaak durg ènne 
gevierlike draak. Zörg dat se alling sjpölle oet de grot mitnums die d'r prins dich 
awies!” D'r maelder vertelde 't nuujs entesjas a zien vrouw. “Menneke” zag se “wat 
mót ich mit 'ng gouwe kètting? Die blief toch mèr aan de tèk hange. En is 't neet 
gevierlik mit zoeë ènne draak?” Mèh hae bleef mer durg duje en same vloge ze nao 
de grot. Gans vuurzichtig höbde ze nao binne. Ueveral blónke berg edelstèng, goud 
en zilver. D'r höb en d'r krieg won 't van de vuurzichtigheid. Al op waeg nao d'r 
prins, dae achter in de grot waor, begós d'r maelderman in ènne berg goudsjtaof te 
pikke. De maeldervrouw hoert get gesjravel en reep. “Pas toch op” en ze vloog nao 
d'r oetgang. D'r draak waor wakker gewoeëre dörg de geluide en brullend sjpuujde 
hae vuur nao de indringers. D'r maelder sjriewde va sjrik en vloog nao boete. Hae 
redde 't net nog óm boete te komme, mèh hae woeët nog jus dörg de vlam van de 
draak zjwat verbrand. En zoeë woeët zie wit vaerepak zjwat. De hitte van 't vuur 
kaom auch aan ziene sjnavel mit goudsjtoaf, woeëdörg 't goud aan ziene sjnavel 
sjmolt. Seer is d'r maerelman ènne sjwatte voegel mit ènne goudgaele sjnavel. En 
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wie is 't mit de maeldersvrouw aafgelope? Zie waor erg op heur kwievief en vloog 
bie d'r ieëste onraod voet, woeëdörg de vlamme van d'r draak neet aan heur kaome, 
mèh waal 't root. Dat kèns se nog ömmer zieë aan heur broenzjwatte vaeretooj. En 
ömdat ze neet van d'r höb en d'r krieg waor, bleef huere sjnavel gewoon donker. 
Maelders zint vreug vuegel die laat nao bed gónt. In 't vreugjaor, allang vuur d'r 
daag begint, laote de mennekes hun sjoeën leedje es ieësjte huere. In d'r 
aovendsjieëmer zinge ze es lètste tot 't duuster waet. De maelder is ènne van de 
mieëst vuurkommende vuegel in òs sjtrieëke. 's Winters sjarrele ze allig rond in 't 
graas en drieëne blaedjes en mos um, op zuuk nao wurmkes en anger ongesiefer. 
Jieëker maelder haet zie eige territorium en jieëgt angere maelders weg. In de lente 
vorme zich de broedspare. Vreuger waore 't sjoew busjdere en sommige zint dat 
geblieëve. Mèh de mieëste höbbe zich aagepast aan de luuj en laeve in parke en 
geerd. In de sjteje zinge ze hoeëger es op 't platteland ömdat mit 't laeve van 't verkier 
e hoeëger leed wieër kömpt. 't Gezank van d'r maelder is bie de verkezing van d'r 
bètste zangvoeëgel in 2010 dörch loestereers van “vroege vogels” uevertuugd 
winnaar gewoeëre. 
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HISTORIE 
De pre-stedelijke kern Susteren 
Wil Schulpen 

Na artikelen over de twee landbouwnederzettingen Dieteren en Feurth en de 
kloosternederzetting bij de Amelbergakerk1, zullen we nu de vierde en in omvang 
door de eeuwen heen grootste nederzetting als onderwerp kiezen. Het beeld dat de 
Tranchotkaart ons voorschotelt, is dan vrijwel compleet2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de late middeleeuwen en vroeg moderne tijd (ca. 1250-1800) zal er nauwelijks 
enige grote verandering opgetreden zijn. Gegevens uit de periode 1650-1725 leveren 
het beeld op dat de woonkern Susteren de helft, Feurth en Dieteren beide een kwart3 
van ’t dorp vormden. 

Er zijn geen aanwijzingen dat de grootste kern als landbouwnederzetting is gesticht. 
Veel logischer lijkt aan te nemen dat deze ontstaan is in de buurt van de abdij en ook 
ontstaan is door werkzaamheden welke door de abdij aangeboden werden. In de 
allereerste fase van de abdij zal de bevolking van de abdij geen gebruik hebben 
gemaakt van externe krachten, maar zoals in die vroege middeleeuwen gebruikelijk 
                                                      
1 Op zoek naar de oudste nederzetting in Susteren, in Heemklank 2014 nummer 4 pagina’s 39-45; 
Kloosternederzetting, in Heemklank 2015 nummer 1 pagina’s 34-37; De landbouwnederzetting 
Dieteren, elfde eeuw, in Heemklank 2015 nummer 2 pagina’s 35-39;  
2 De kleinere kernen Heide, Baakhoven en Gebroek en het verdwenen gehucht Root verdienen nog 
onze aandacht 
3 Gegevens zijn opsomming aanwezigen bij afleggen eed aan nieuwe heer (1666), opsomming van 
huizen (1688) en een opsomming van de families (1725). Gemiddeld gaven deze het beeld: Susteren 
51%, Feurth 23%, Dieteren 20%, Heide 2-3%, Baakhoven en Gebroek 4%. In 1666 werden slechts de 
drie grootste woonkernen genoemd, waardoor onduidelijk werd waar de kleinere kernen aan 
toegevoegd zijn. Op basis van de andere gegevens is gekozen voor Feurth + Heide en Dieteren + 
Baakhoven en Gebroek 
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was, wel gebruik hebben gemaakt van slaven of horigen. In welke fase de abdij wel 
gebruik ging maken van externe krachten en dus een economische kracht werd voor 
de Susterense samenleving is niet bekend. We mogen aannemen dat bij de bouw van 
de grotere en luxueuzere abdijgebouwen veel vaklui nodig waren, zoals metselaars, 
timmerlui, beeldhouwers enzovoorts. De opgravingen in de negentiger jaren van de 
vorige eeuw in de gronden aansluitend en ten noorden van de Amelbergakerk hebben 
opgeleverd dat deze nieuwbouw in de elfde eeuw heeft plaatsgevonden en de 
noordvleugel zou het complex compleet maken in de eerste helft van de dertiende 
eeuw. Zodat er grote bouwactiviteiten gedurende anderhalve tot twee eeuwen 
plaatsgevonden hebben. Het ligt voor de hand dat een groep mensen die langere tijd, 
wellicht generaties, aan de bouw werkten, zich in de omgeving van hun arbeidsplaats 
vestigden. 

Er was een goede plek om 
deze nieuwe nederzetting te 
stichten. Namelijk in de 
eeuwen voor de stichting had 
zich een driehoekje van het 
bekende type gevormd. Er 
waren en zijn er vele. Zo had 
je er een vanuit Feurth aan het 
begin van de IJsstraat 
(Stationsstraat), in Dieteren 
Zilstraat – Vleutstraat, een 

mooie ligt nog in Illikhoven. Maar er zijn ook grotere, zoals bij de Passtraat en 
Hoekstraat in Roosteren.  

Zo was er ook een gevormd bij de grote zuid-noord verbindingsweg aan de oostzijde 
van de Maas en een aftakking naar de abdij. Vanuit de landbouwnederzetting maakte 
men een afkorting, waardoor zo’n driehoekje ontstond. We nemen aan dat de 
ambachtslieden en de handelaren zich rondom dit driehoekje vestigden. De ruimte 
tussen de bebouwing herkennen we nu als “de markt”, een ovale of driehoekige 
ruimte , alwaar vroeger het stadshuis stond en waar markt plaatsvond. 
Deze eerste bebouwing voor ambachts- en handelslieden had als kenmerk dat deze 
in tegenstelling tot de gebouwen in landbouwnederzettingen, veel minder ruimte 
nodig had. Rondom de markt ontstond een compactere bebouwing, welke we willen 
aanduiden met de naam pre-stedelijke kern. 

Niet alleen mensen die werk vonden in de bouw van de abdij, maar ook de grote 
ontginning4 van het gebied tussen en om de twee grote beken, de Rode Beek en de 
Geleenbeek, zorgde voor veel nieuwe landbouwwerkzaamheden. De nieuwe kern 
lag ook voor hen redelijk gunstig, zodat vele nieuwkomende boeren, zich eveneens 
vestigden in de nabijheid of aan de driehoek.  

                                                      
4 De aanleg van de Vloedgraaf zorgde ervoor dat de moerassige gebieden gebruikt konden worden voor 
landbouw en veeteelt. 

“driehoekje” in Illikhoven 
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Latere bebouwing vond in drie richtingen 
plaats, welke we in de latere vierdel- of 
kwartieraanduidingen terugvinden. 
Natuurlijk zorgden de ontginningen ook 
voor gunstigere waterstanden in de 
omgeving van de verbindingsweg naar de 
abdij, zodat ook deze bebouwing kreeg. Dit 
werd het latere  kerkkwartier met de 
Kerkstraat . Verder ontstond er bewoning 
langs de weg naar de landbouwnederzetting 
in Feurth. Het latere Feurderkwartier met 
de Feurderstraat en Feurderpoort.  
Ten slotte ontstond in een zuidwestelijke 
hoek of winkel huizen- en boerderijenbouw. 
Het latere Winkelkwartier met de 
Winkelstraat5en Winkelpoort. 
 

Het is opvallend dat het Kerkkwartier geen poort kent. Mogelijk dat men het lege 
gebied onder de beek eveneens tot dit  vierdel rekende. En dan had men van hieruit 
in tijd van nood de Ploeghenpoort6 te verdedigen. 

Ondanks dat de afbeelding hierboven bijna twee eeuwen oud is,  kan men nog steeds 
zien dat een groot terrein tussen het abdijgebied en de Rode Beek bij de molen nog 
steeds praktisch onbewoond was gebleven. Uiteraard een gevolg van de ligging 
zuidelijk van de terrasrand op het nattere terras. 

De ontwikkeling van oorspronkelijke stichting tot een versterkte plaats loopt anders 
dan bij omliggende plaatsen. 
In Sittard zien we dat naast de elfde-eeuwse landbouwnederzetting in de dertiende 
eeuw een grote vierkante markt met een bijbehorend stratenplan werd aangelegd. 
Deze landbouwnederzetting werd samen met het nieuw ontwikkelde plan door 
gracht en wal omgeven en was daarmee een versterkte plaats, een vestingplaats. 
Maaseik en Nieuwstadt waren stichtingen zonder dat daar een oudere nederzetting 
aan vooraf ging. Dit waren novavilla of neustadt – en.  Zij hadden vanaf het begin 
een wal en gracht en waren dus vestingsteden. 
Susteren is volgens bovenvermelde zienswijze een plaats die bij een klooster gesticht 
is, welke we in eerste instantie kunnen zien als een stichting van ambachtslieden en 
handelslui, die op enig moment aangevuld werden met boeren. De 
landbouwnederzetting werd niet in de vesting opgenomen, omdat de 
kloosternederzetting, wellicht de immuniteit van de abdij, voorrang genoot. Indien 
de oudste nederzetting ook opgenomen was, dan was er een te grote vesting ontstaan. 
                                                      
5 In Nieuwstadt hebben we een zelfde beeld. Men kende er het Haverter-, Millener- en 
Susterderkwartier met uiteraard de gelijknamige poorten, gelijknamige straten binnen de vesting en 
gelijknamige wegen buiten de vesting. Alleen de Susterderstraat is niet bekend. De Susterderweg begon 
aan de brug over de Vloedgraaf. 
6 Volgens de gebruikelijke systematiek zou de poort dan  Kerkepoort moeten hebben geheten 
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Een vestingplaats met  stadsrecht wordt ook stad genoemd. Het was min of meer de 
hoofdplaats binnen het rechtsgebied dat stadsrecht had gekregen. De mensen in 
Dieteren, Feurth, Heide, Root, Baakhoven en Gebroek hadden wél stadsrecht, maar 
ze woonden niet in een stad. 
Ons wordt wel sinds mensenheugenis voorgehouden dat binnen Susteren de burgers 
woonden en op het omringende platteland de boeren, denk aan de  Graasbörgers en 
de Graasboere. Iedereen binnen het rechtsgebied van Susteren had het burgerrecht. 

Een aanwijzing voor de beschreven zienswijze is wellicht het schepenzegel van de 
schepenbank van Susteren7. In een situatie waarin een rechtsgebied naar het stads-
recht groeit, is het waarschijnlijk dat het schepenzegel ouder is dan het stadszegel en 
waarschijnlijk  de juistere afbeelding van de symboliek in zich bergt, welke men wilt 
meegeven aan de zegels. 

 
Op het schepenzegel (oorspronke-
lijk eerste helft dertiende eeuw of 
eerder) ziet men twee dames met 
een valk op de rechterhand. In hun 
linkerhanden (hoewel dat bij de 
rechtse figuur moeilijk te zien is) 
hebben ze een zogenaamde 
loervogel. Dit is een lokaas  voor 
de valk. Het is duidelijk dat beide 
dames valken aan het oefenen zijn 
voor de jacht. 
Het zijn adellijke dames en geen 
kloosternonnen of zelfs heilige 
vrouwen. 
 
 

De vraag is natuurlijk waarom in Susteren rond 1200 gekozen is voor deze 
symboliek. Ik denk dat het weinig hersenbrekens kost om hier het antwoord op te 
geven: het heeft te maken met de adellijke vrouwenabdij van Susteren! 
In die tijd dat de symboliek gekozen werd, was menigeen nog steeds aan de 
nieuwbouw van de abdij bezig. Men was er zich terdege van bewust wat de 
nieuwbouw voor de plaats te betekenen had. Als symbolische weergave voor de abdij 
of stift heeft men niet gekozen voor de patroonheiligen, niet voor het gebouw, maar 
voor haar bewoonsters. Om de nieuwe rijkdom te onderstrepen?  
 

 
                                                      
7 Hier is bewust niet gekozen voor het stadszegel, waarop ook twee adellijke dames afgebeeld staan. 
Bij dit zegel zou men het verkrijgen van stadsrecht en een soort dankbaarheid nog kunnen vermoeden. 
Het schepenzegel is vrijwel steeds ouder dan het stadszegel. In bijzondere situaties zoals bij de 
stadsstichting van Nieuwstadt neemt men een zegel dat dient als zegel voor de schepenbank en als 
stadszegel. 
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Gedichten van Jacques Schreurs 
Evert Zits 

De herfst heeft zich weer aangekondigd. Het jaargetijde dat het beeld oproept van 
vallende bladeren, regen en storm, nevels en mist. De dagen zijn kort en het lijkt of 
de wereld kleiner en stiller wordt. Hoog in de lucht trekken de  kroenekrane als 
karavanen naar warmere landen. 
Het najaar is een dankbaar onderwerp voor dichters. Menig herfstgedicht is 
doorweven met gedachten vol melancholie, droefheid en verlatenheid. Het afscheid 
van de zomer en het afsterven van de natuur doet denken aan de betrekkelijkheid van 
alles en de eindigheid van het leven.  
De gevoelens van eenzaamheid en vergankelijkheid worden voortreffelijk 
weergegeven in de volgende gedichten van de priester-dichter Jacques Schreurs8, die 
hij schreef in de herfst van zijn leven. 
Beklemmend van weemoed en eenzaamheid is het gedicht Gebed om deernis. 

GEBED OM DEERNIS 

Het liefste dat iemand bezitten kan, 
Zal ik nimmer verliezen, 
Omdat ik het niet bezit; 

Ik zal geen nachten doorwaken 
Aan het ziekbed van mijn kind. 

Omdat ik geen kind bezit; 
Ik zal niet gebroken staan, 

Bij het doodsbed van mijn vrouw, 
Omdat ik geen vrouw bezit; 

Geen enkele tedere hand ook 
Zal mij eenmaal de ogen sluiten, 

Geen  mond met de laatste kus 
Een verbond bezegelen dat er niet was –  

Ik zal eenzaam uitgaan, 
Eenzamer dat ik ben ingegaan; 
Eenzamer dan ik geweest ben, 

Zal ik eenzaam zijn in mijn dood. 
Eenzaam! 

 
  

                                                      
8 Jacques Schreurs (1893-1966) schreef gedichten, romans, toneelstukken en openluchtspelen. In zijn 
tijd was hij een bekend en gevierd schrijver. In Susteren blijft zijn naam verbonden aan “het Spel van 
de Heiligdomsvaart”, dat hij schreef in 1937 en toen voor het eerst werd opgevoerd. Bij de laatst 
gehouden Heiligdomsvaart beleefde het Spel de tiende editie. Aan dit memorabel feit werd jammer 
genoeg geen aandacht geschonken 

GEDICHTEN 
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Vol van weemoed is ook het gedicht over een oude boom, die treurt om het 
verdwijnen van de bomen die hem omringden, hem achterlatend in grote 
eenzaamheid en treurnis. 
Geïnspireerd door dit gedicht maakte Fer Mertens indertijd een fraaie filmimpressie 
van een oude boom in het IJzerenbos. 
 
OUDE BOOM 
Steeds vreemder, steeds eenzamer 
Sta ik, oude boom, hier; 
Tuur aldoor mistroostiger 
Door het van dag tot dag dunner 
En doorzichtiger wordende bos. 
En vraag mij af 
Waar zij gebleven zijn 
Mijn vele rechtstandige gezellen; 
Waar het grote ruisen bleef, 
Het meerstemmig geroezemoes, 
Het zang en tegenzang schallende, 
Zich altijd in brede unisono’s 
Oplossende koor 
Van bassen, alten en sopranen. 
Tranen! 
Want grote leegten, 
Nooit meer te vullen leemten 
Gapen mij aan waar zij bezweken, 
De rechtstammigen; 
En meer en meer speelbal 
Der wispelturige winden 
En wederwaardigheden der aarde, 
Houd ik, eenzame, het hoofd nog hoog 
En wacht ik, met de bijl aan de wortel, 
Op mijn beurt de duizelingwekkende slag. 
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Gevelverhäölkes 
Evert Zits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Deze kleine, ónopvallende gevelsjtein bevundj zich baove de sjoane entree aan de 
ziegevel van ’t groat, markant hoes aan de Sjtasiewaeg nr. 81. 
Oppe sjtein sjtuit vermeldj ’t jaortal 1878 mit d’r baove, bekans ónlaesbaar 30/4 en 
ouch de letters J.C. en C.N. 
De initiale sjtaon veur Joseph Custers en Catharina Nelissen. Joseph Hubertus 
Custers wórt gebaore in Zöstere (Deetere) in 1850. Ze vader woor Jan Hubert 
Custers, z’n moder Maria Josepha Meuffels. De femilie Custers-Meuffels woonde 
oppe Deeterder meule. 

Zoon Jozef trouwde mit 
Catharina Nelissen oet Havert. 
De datum van ’t huwelik sjtuit 
oppe gevelsjtein vermeldj; 30-4-
1878. Al jóngk hauw Jozef ’t 
hanjele in ’t blood. Hae koch en 
verkoch kaore, terf, haver en vieë 
en es zoon van de mölder van 
Deetere hauw hae netuurlik väöl 
kóntakte in Deetere en 
ómgaeving. 

 
Ouch noom d’r mansluuj in deens óm in de zomer baksjtein te make in veldjaoves 
die hae aanlag tösje Deetere en Zöstere. Doe d’r in t begin van de tachtiger jaore aan 
de sjtasie in Zöstere ging wone, richde hae ouch veldjbrandjaoves op in de Mehre en 
bie de Duitsje grens. Veural die lètste brachte ‘m väöl geldj op. 
 

VOLKSCULTUUR 
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De mölderszoon oet Deetere hauw zich in korten tied opgewirk tót eine succesvolle 
fabrikant in veldjbrandjaoves en boewde zich aan de Sjtasiewaeg ein groat hoes, 
wovan ein gedeilte wórt besjtömp tót kefee. Zoa’n groat hoes kooste Jozef en 
Catharina good gebroeke want oet ’t huwelik wórte dertieën kènjer gebaore, wovan 
ènkele op jónge laeftied zeen gesjtórve, wo ónger d’n ènsigste zoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’t Hoes is geboewd in 1920. Det vilt te laeze, mer neet mit ’t bloate oug, op ’t sjoan 
sjteine ornament baove de gevelsjtein; A.D. 1920. A.D. beteikent Anno Domini  en 
is in ’t Nederlands  In het jaar des Heren. 
Róndj 1900 begooste veldjbrandjaoves te verdwiene door d’n opkóms van 
sjteinfebrikke, wo sjtein machinaal wórte geproduceerd mit gebroekmaking van 
ringaoves en sjtoummesjiene De gebroeders Hellebrekers oet Baakhaove begooste 
in daen tied mit de oprichting van zo’n sjteinfebrik in ’t gebied Meinpas bie d’n 
Deeterderwaeg (noe industrieterrein). Naeve eige inbrèng woor de groate geldsjeter 
eine sjoonfabrikant oet Waalwijk. 
Door allerhandj taegesjlaeg  is die sjteinfebrik, in de volksmóndj  de Rènkaove, neet 
op gangk gekómme en mós nao ein paar jaor verkoch waere. 
Jozef Custers, dae väöl kènnis en ervaring hauw opgedaon bie de productie van 
veldjbrandjaoves durfde de oetdaging aan en ging euver tót aankoup van de febrik 
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die officieel “Sint Joseph” hèdde. Hae hauw daomit ein flink risico geloupe, want ’t 
goof väöl prebleme in de ieëste jaore óm de febrik dreijende te hauwte en hae moos 
ein geldjlieëning aangaon. Mer al sjnel  wórte verbaeteringe aangebrach en begoos 
m’n wins te make. De gemaakde sjout koos veurtiejig waere aafgelos. 
De Zösterse baksjtein wore van superieure kwaliteit. Pós ’t begin van d’n ieëste 
wereldoorlog ginge de meiste, via ’t sjpaor nao Pruusjes. ’t Wiejer aafzètgebied loog 
tösje Zitterd en Remunj. Ouch veur de boew van kirke (ó.a. Mariaveldj, Haerlerhei) 
en kloasters (o.a. St. Ludwig bie Vloadrop, Keuningsbos) wórt Zösterse sjtein 
gebroek. 

Transport ging aanvankelik mit kar en paerd, later mit zjwaor vrachwages mit 
aanhangwage. Daomit koos m’n in eine kieër sjtein veur ein hauf hoes verveure. De 
productie woor enorm gesjtege en bedroog 32.000 tot 35000 sjtein per daag. Door ’t 
succesvolle verloup van de sjteinfebrik woor Jozef Custers sjteinriek gewore en 
hauw hae de status van vermogend man  verkrege. 
In de crisisjaore leep de produktie beheuërlik trök, mer det haet d’n auwe hieër neet 
mieë mitgemaak. Nao ein good besjtaed laeve sjtórf hae in 1932, 82 jaor auwd. Z’n 
vrouw woor al in 1930 gesjtórve. 
In de oorlogsjaore koom de febrik sjtil te ligke. Doe Zöstere op ’t ènj van d’n oorlog 
maonjelang frontgebied woor, is de sjteinfebrik “Sint Joseph” totaal verwoes en neet 
mieë opgeboewd. 

Mer de Rénkaove  dae jaorelangk aan väöl luuj van Zöstere en ómgaeving werk 
versjafde, zörgde veur ’n sjoan aandènke: ’n prachtig netuurgebied det m’n  de Koele  
woor gaon neume.  

In de jaore det de febrik  in bedrief is gewaes, zeen d’r óngevieër 150 miljoen sjtein 
geproduceerd. Daoveur wore tieën hectaar weilandj oetgegrave mit ein deepte van 
ein tot twieë maeter. Daodoor wore allerhandj waterpeul óntsjtange, kleine en groate. 
Tösje de koele door lepe dieke en  diekskes, begreujd mit sjtruuk, blome en plante. 
Euveral koos de natuur vrieëlik häöre gangk gaon. Veur flora en fauna woor dit 
gebied ein waar paradies. Mer ouch veur de luuj! Somers koos m’n d’r zjwömme en 
vèsje en sjwènters sjaatse. ’t Woor ein richtig natuurmonument en ein sjoan 
herinnering aan de vreugere  Rènkaove. 

Mer van al det sjoans is noe niks mieë euver. ’t Moos verdwiene ómdet m’n sjus in 
dit prachtg natuurgebied in 1969 ein febrik ging boewe veur de productie van cemènt 
daakpanne. 
Ouch de Koele wore ’n herinnering gewore. 
 
Bron: 
Een halve eeuw kleiwarenindustrie te Susteren, Pater W. Peters M.H.M. in Heemklank 1985, 
4; 1986.2 en 4; 1987 2. 
 
  



37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Rènkaove 
 
Aanvölling Deeterse gevelsjtein 
Evert Zits 

In de veurige Heemklank sjtóng 
dees aafbeelding van de 
gevelsjtein van de weuning 
Kirkesjtraot 23 in Deetere. Dao 
kómme óngerangere de initiale 
IRW en AMW op veur, die ich 
neet kós verklaore. 
Mer ’t raodsel is opgelos! ’t Geit 
óm de volgende name: Joannes 
Reinerus Winteraeken (* 13 januari 1777 † 10 april 1849) en Anna Maria Wackers 
(* 24 mei 1778 † 1 januari 1843). 
’t Veurwerp in ’t midde van de gevelsjtein höb ich in verbandj gebrach mit ’t ijke 
van gewichte en maote, det vreuger dèk in herberge plaats vónj. Bie nader inzeen 
klop det neet. Reinerus Winteraeken woor koupman/ herbergier en ’t lik mieë veur 
de handj det bedoeld veurwerp ein waogsjaol veursjtèlt, gelèt op ’t beroep van 
koupman det Reinerus oetoefende. 
Mit dank aan Gerrit Houben, Gildenlaan 46, dae mich dees aanvöllende informatie 
haet versjaf. Gerrit is ‘ne kènner van de sjtreekgesjiedenis en besjik euver ein 
oetgebreid historisch archief. Hae haet al eder in d’n Heemklank gepubliceerd ó.a. 
ein interessant verhaol euver de gesjiedenis van de vreugere dakpannefebrik  
Excelsior, gelaege aan de Riekswaeg Noord. 
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De heerlijkheid Dieteren 15959 (III en slot) 
Wil Schulpen 

Hof Rode Beek met molen10 
In de loop van de tijd zijn diverse varianten van deze naam gebruikt: ‘te gener Beke’, 
Rebeck, Urbeke, Robeke, Rothenbacher hoeve11. Gezien de naam, nemen we aan dat 
de boerderij (hoeve)  aan of bij de Rode Beek was gelegen. 

 
 
Op zowel de Tranchotkaart als 
de eerste kadasterkaart komt 
wel de aanduiding van 
Dieterdermolen voor, maar niet 
van de hof . Het lijkt op een 
klein molengebouw met een 
groot molenhuis. 
 
 
 

 
De oudste vermelding van de hof is uit 1340. In dat jaar verkoopt Goswijn, heer van 
het huis van Dieteren, aan Jonkvrouw Agnes van Scoesbergh, echtgenote van 
Diederik van Baijchoven, de molen van Dieteren, die behoorde tot de hof van der 
Beech. Agnes en erfgenamen bezaten de molen als leen van Dieteren. Er werd 
eveneens bepaald dat op deze banmolen verplicht waren hun granen te laten malen: 
de hof van de heer van Dieteren, de hof van Louw, de hof van Boninghen en die van 
het dorp van Dieteren. 
De hof Rode Beek als ook de molen van Dieteren blijken steeds weer als twee 
afzonderlijke lenen beschouwd. 
Uit een getuigenverhoor uit 1415 blijkt dat hof en molen twee verschillende lenen 
waren. Namelijk  Gerrit de Weijden getuigt dat zijn vader de hoeve te Geinrebeick 
negen jaar lang gepacht had. Peter Kneupken heeft de molen achttien jaar behoord. 
Uit de getuigenissen blijkt dat er geen twijfel over kan bestaan dat Jonkheer Jacob 
van Lut, genoemd van der Beeck en zijn echtgenote Mechtilde de eigenaars waren. 
Deze verklaringen waren opgenomen door  rechter, schepenen en burgemeesters van 
de stad Susteren, en met het schepenzegel van Susteren voorzien. 
  

                                                      
9 Dit artikel is geschreven met een artikel over hetzelfde onderwerp van mij in het jaarboek Echter 
Landj in 2012 bij de hand. Aanvullingen, weglatingen en verbeteringen zijn aangebracht, althans dat 
meen ik zelf. Artikel Heemklank 2015-1 en 2 
10 Bij de Molen 5 (weg van Dieteren naar Baakhoven aan de Rode Beek) 
11 In 1792 wordt de Rothenbacher hoeve door baron de Plevitz verpacht aan het kapittel van Susteren. 

HISTORIE 
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PACHTCONTRACT  1419 
Van de hof ter Beek is een pachtcontract uit 1419 bekend: Dit zijn de voorwaarden 
tussen juffrouw Belen van den Wijngaert en Godart van der Hellen in het jaar ons 
Heren M IIIIC ende XIX op St. Petersdag: Ten eerste Juffrouw Belen heeft aan 
Goddart de hof te gener beke voor de volgende negen jaar in pacht gegeven met alles 
behalve de molen en een halve bunder beemd. Jaarlijks zal Goddart of zijn 
erfgenaam betalen zes malder rogge en twee malder koren, maten van Susteren, en 
twintig Rijnse gulden in geld dat in Susteren gangbaar is. Verder zal de pacht voldaan 
worden te Susteren, Roermond of Echt. Schep- of weeggeld zal de juffrouw betalen. 
Op St. Andries dag zal de pacht voldaan moeten worden. Verder moet alle stro en 
het ’ooft dat wijnt’ op het land van de hof blijven. Godart zal een schuur timmeren, 
zo groot als hij wilt. Hij zal hout gebruiken uit de hof en het keperhout zal door 
juffrouw Belen vanuit Maastricht op maat geleverd worden. 
Getuigen hierbij waren Rutger van den Eyghen, Serveren Kraech, Goswijn Kraech, 
Johan Roden en Johan Monnick. 
Verder behoort tot de hof een molen die gelegen is bij de hof te gener Beke. Deze 
molen wordt afzonderlijk verpacht voor drie malder rogge en vier Gelderse guldens. 
Tevens ontvangt het gasthuis van Susteren elk jaar twee vat rogge en de pastoor een 
vat evene (= zwarte haver). De belastingen van Susteren welke van vier vrechten 
beemd betaald moeten worden, staan tot onderpand voor veertien Rijnse guldens, 
totdat deze kwijt worden gescholden. 

In de verklaringen van 1595  komen de hof te Robeck en de molen te Dieteren als 
afzonderlijke lenen aan de orde. Ze zijn weliswaar beide eigendom van de kruisheren 
van Roermond, maar voor de heer van Dieteren is het gezien zijn inkomsten wel van 
belang. 

Hof te Robeck. Dirch Leers is namens de kruisbroeders leenman en zou volgens het 
leenboek vijftien goudguldens bij de verheffing van het leen moeten betalen. Maar 
er is een oorkonde waarin staat dat maar één goudgulden betaald hoeft te worden. 
Verder zouden ze nog een pond zware munten van Tours moeten betalen, maar 
daarvoor worden jaarlijks vier missen gelezen. 
Latere leenmannen zijn Peter Schlangen, Peter Montforts en Johan Jessen 

De molen van Dieteren. Houb Schlangen heeft in 1595 de molen ontvangen namens 
de kruisbroeders te Roermond. Bij de verheffing van het leen moet men vijfentwintig 
middelmatige stokvissen betalen. 
Later ontvingen Johan Slangen, stadhouder Lambert Kuper en Johan Lersch het leen. 
In de tweede helft van de achttiende eeuw wordt de familie Brouwers uit Obbicht 
leenman van de molen. In 1802 komt de molen in bezit van Jan Hendrik Custers. 
Deze koopt in 1816 de ernaast gelegen huisplaats, wat dan wel de hof Robeck is. 
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De Beuningerhof 
Een van de Dieterense lenen in 1595 was de Beuningerhof. De oudste vermelding is, 
zoals we hierboven reeds zagen, uit 1340 wanneer de hof Boninghen verplicht blijkt 
haar vruchten te moeten laten malen op de Dieterense molen. Verder mogen we ook 
aannemen dat een van de vermelde bewoners van de tot de Dieterense heerlijkheid 
behorende hoeves in 1287 de pachter is van de hoeve Beuningen.  
Mogelijk dat de oudst bekende bewoner  Hendrik de Duivel heette. In de veertiende 
eeuw wordt een  Duivels Rode genoemd, wellicht ontgonnen of eigendom van 
Hendrik. Het Rode/ Rade tegen de Middelsgraaf aan zou wel eens het Rode van 
Hendrik de Duivel kunnen zijn. 
 

Een detail uit de Caerte General van 
het kerspel Roosteren. De kaart kan uit 
het derde kwart van de zeventiende 
eeuw dateren.  
Op deze kaart zien we tussen de 
Roosterse Pas en de Rode Beek12de 
straatnaam Bunniger weg.  

Beuningen is een veldnaam bij Dieteren en is als 
zodanig onbekend in het Roosterense. Hieruit 
mogen we concluderen dat Bunniger weg niet naar 
een Roosterens veld genoemd is, maar dat het een 
weg is naar de hoeve Beuningen. 

We mogen wel aannemen dat de hoeve  via een voorde zo bereikbaar was voor de 
mensen op de Roosterense Pas. Opvallend dat op het kaartje de hoeve niet 
ingetekend is, hetgeen betekent dat toen de kaart getekend werd de hoeve niet meer 
bestond. 
Een grensbeschrijving tussen Roosteren en Susteren uit 1554 stelt dat de Guliks- 
Gelderse grens door de hof Boeningen over de den van de oude schuur door de 
boomgaard loopt. 
Het woonhuis van de Beuninger hoeve lag op het Dodde Broek13 en de bijbehorende 
schuur in het rechtsgebied van Susteren. De laatmiddeleeuwse Limburgse hoeve had 
inderdaad een vrijstaande schuur ten opzichte van het woonhuis met stallen.  
Bij een grensverdeling tussen Gulik en Gelder in het midden  van de zestiende eeuw 
zien we enkele honderden meters zuidelijker een zelfde situatie. De hoeve Brysack 
aan de overzijde van de Geleenbeek bij Baakhoven was op eenzelfde manier 
verdeeld tussen de beide landen Gulik en Gelder. Woonhuis met stallen lagen op het 
Gelderse en de schuur in Guliks gebied. 
  
                                                      
12 Andere benamingen zijn Geleenbeek of Molenbeek. Deze naam, te onrechte voor het Roosterense 
gebruikt zal ingang hebben gevonden omdat Roosteren onder de schepenbank Echt viel en een 
aftakking van de beek langs de Echtermolen gegraven is. Rode Beek is gekozen omdat Roosteren van 
de beeknaam Suestra zou zijn afgeleid en dat is immers de huidige Rode Beek. 
13 Dodde is een van de vele varianten op dirte/ dort; Doerbroek en Todtenbroek zijn andere namen voor 
het toponiem 
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Een tekening met de Boningerhoff. De 
hoeve lijkt aan een oversteek van de Rode 
Beek te liggen. Op de Tranchotkaart staat 
hier in elk geval geen voorde. Wellicht een 
vonder. 
Links ligt de Boninger bemt (Beuninger 
Beemd). De weg die er gestippeld is, is op 
latere kaarten niet meer terug te vinden 
 
 
 

Op basis van een verkleuring van een gebied langs de Rode Beek op luchtfoto’s heeft 
men ter plaatse een archeologisch onderzoek laten plaatsvinden. Hieruit leidde men 
af dat het gebiedje even voor 1300 bewoond werd en dat omstreeks 1700 de 
bewoning verdween. Dat dit de Beuningerhof was, is vrijwel zeker. Er is nog geen 
argument tegen deze visie aangetroffen. 
Deze hoeve behoort dus tot het rechtsgebied van Roosteren. En toen ene Herman van 
de Bergh, bewoner van de hoeve in 1535, het protestantisme aanhing, werd hij te 
Montfort ter dood veroordeeld. In het Gulikse Susteren zou hem een beter lot 
beschoren zijn. 
Hoeveel landerijen, goede en slechte gronden, tot de Beuningerhof behoorde, is niet 
duidelijk. Men leest wel dat de hof zeven bunder groot is en dat dit te Echt in 1774 
in zes stukken verkocht is. Dit zou wel erg weinig zijn voor een hof wanneer we het 
vergelijken met andere in de omgeving. De grond werd verkocht door ridder de 
Bernaerts tot Beuningen. In het Susterense meetboek vinden we hem ook terug en is 
hij goed voor drieëntwintig bunders, waarvan twintig bunder gevormd werden door 
de Beuninger beemden. Het zijn alleen de belastbare gronden, mogelijk dat er nog 
vele slechte gronden tot de hof behoord hebben. Daarnaast kunnen nog gronden 
verkocht zijn, die wel dan leenroerig aan de heerlijkheid Dieteren bleven, maar door 
ons niet meer herkend worden. De grootte van de hof (hier dus niet de hoeve, het 
gebouw bedoeld, maar de rechtspersoon) was dus zeker dertig bunder.  
Voor de leenroerigheid moest men bij het aantreden van een nieuwe leenheer of 
leenman steeds vijftien goudguldens plus bijkomende kosten betalen. 
Dat de heerlijkheid Dieteren een achterleen van Gelre was, kan men wel zien aan de 
eigenaren. Het zijn personen die elders in het Gelderse, zoals te Nieuwstadt ook 
voorkomen. Namen zijn van Parlo, jonkheer van Brempt, jonkheer Schenck von 
Niedeggen, van Byland, heer te Reide, Hans Frederik van Calchem, genoemd 
Luchtenar en tenslotte de al genoemde chevalier de Bernaerts zu Beuniger. 
De hoeve is er eentje in het rijtje van verdwenen gebouwen: Louwerhof, Brysack 
goud, gehucht ’t Root met de abdijmolen, Churbuschhoeve en wat al niet meer. 
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De Kesselshof of Niethauserleen 
In de opsomming van 1595 is sprake van een leen van de heerlijkheid Dieteren 
genoemd Kessels leen. In een oude lijst wordt de hof genoemd  tot Gheijnen Pas toe 
Tolde. Ik zie hierin de hof genen Pas te Tulde. In Pas zien we de Roosterense Pas en 
Tulde is een oudere naam voor woonkernen in het latere Roosteren.  
Dit leen is te vergelijken met dat op de Heide. Het betreft geen hoeve, maar het is 
een woonkern. De hofstede kunnen we vertalen met een hoeve of boerderij of 
anderszins bewoning. 
- De hofstede van Van Kessel een halve bunder; 
- De hofstede (of hof) van Johan Huessen anderhalve vrecht en zes roeden; 
- De hofstede met kampje van Goertgen Hueben anderhalve vrecht; 
- De hofstede van Rein Wilkens vijfentwintig roeden; 
- De hofstede van Tilmanis van Thoir een vrecht; 
- De hofstede van Hein op de Pas vijfenzeventig roeden 
- De hofstede van Johan Hausmanss een bunder; 
- De hofstede van Kemkens vijfenzeventig roeden; 
- De hofstede van Erken Schetters een bunder; 
- De hofstede van Dirch Ditgens een halve bunder groot; 
- De hofstede op de Berch van de kinderen van Gierken Stijlten wijf met naam 
Wilhelm en Erken een halve bunder; 
- De hofstede van Wilhelm en Clara Cremers een halve vrecht; 
- De hofstede van Frein Nelkens vijftien roeden; 
- De hofstede van Gierken Kraegs een halve bunder; 
- De hofstede van Sem Timmermans; 
- Een kleine kamp van de kinderen van Hogen; 
- Erken Stelten met anderen een halve bunder ‘die Koulen in Wijfkens daell’; 
- Gotzen Salmen een vrecht op Vossell; 
- Johan Hausmans een bunder op de Steenakker, Hassen bunder of Vencken landt; 
- De broederschap bezit een halve vrecht achter de Bremmenkeull; 
- Gelis op de Berch een halve vrecht. 
 
Het betreft een woonkern van vijftien gebouwen en gezien de namen allemaal 
verschillend zijn, mogen we aannemen dat het woonhuizen c.q. boerderijen zijn. 
 
In de vijftiende en zestiende eeuw blijkt de familie Kessels een vooraanstaande 
familie in het Roosterense. De laatste bekende telg blijkt begin zeventiende eeuw, 
Johanna, blijkt gehuwd met Johan van Rossum. De laatste van Rossum verkoopt zijn 
goed aan Eijkholt. En op de oudste kadasterkaart blijkt  Eijkholt in het huidige pand 
Huize Eijkholt te wonen. De Kesselshof is nu het huidige Kasteel Eyckholt. 
 
De overige lenen 
Voor het overige lagen nog enkele lenen verspreid te Baakhoven, twee te Dieteren, 
een te Roosteren en een bij Visserweert. 
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Susteren, twee eeuwen Nederland (1814-2014)  (VII) 
Wil Schulpen 

PASTOOR TIJSSEN 
In 1911 werd Louis Tijssen pastoor te Susteren. Hij trof er een grotendeels 
behoeftige bevolking aan: kleine landbouwers met te weinig grond, pendelaars naar 
het buitenland, veel werkelozen, vooral tijdens de wereldoorlog 1914-1918. 
Pastoor Tijssen was zeer begaan met het lot van zijn parochianen, voor wie hij dag 
en nacht klaar stond. Hij zette zich volledig in om de nood te lenigen. Voor velen 
was hij een grote steun en toeverlaat. 
Ook voor de zusters is pastoor Tijssen van grote betekenis geweest. Zij hadden een 
hoge achting voor deze vrome priester. Bij hun liefdewerk voor de lijdende en 
behoeftige medemens was hij voor hen een lichtend voorbeeld. 
Vele uren van de dag besteedde de pastoor aan ziekenbezoek en trok hij te voet, in 
weer en wind, naar “zijn zieken” tot in de meest afgelegen gehuchten van Susteren. 
Deze parochieherder, in de ware betekenis van het woord, schonk alles wat hij had 
aan de behoeftige medemens, zelfs zijn eigen kleding en linnengoed. Zijn 
huishoudster moest deze zaken uiteindelijk bij de zusters in bewaring geven. 

In 1919 werd Louis Tijssen 
benoemd tot deken in Sittard. 
Na zijn afscheid te Susteren liep 
hij te voet naar Sittard, met in de 
ene hand zijn brevier, in de 
andere zijn rozenkrans en in een 
nieuwe toog die hij op afbetaling 
had moeten aanschaffen. Zijn 
vertrek was niet alleen voor de 
mensen van Susteren, maar 
zeker ook voor de zusters een 
gevoelig verlies. 

 

 

 

 

 
 

Dit beeld is gemaakt door Huib 
Heijnen en door de Vereniging van 
Natuurvrienden aan de Susterense 
bevolking aangeboden.  

 

HISTORIE 
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SUSTEREN BARST UIT ZIJN EEUWENOUDE JASJE:  MARIAVELD14 
In Zuid Limburg was de mijnbouw de grootste werkgever. Uit die mijnen kwamen 
diverse soorten steenkool, van diverse grootte en kwaliteit. Om de spreiding naar de 
diverse streken in Nederland te optimaliseren werd een terrein in Susteren 
aangewezen om treinen dusdanig samen te stellen dat aan lokale vragen voldaan 
werd. Dit samenstellen van treinen werd rangeren genoemd en er werden wagens via 
een heuvel en het bedienen van diverse wissels naar verschillende sporen geleid, 
zodat elke trein de benodigde soorten steenkool meevoerde. 
Het emplacement was één van de vier met heuvel en railremmen in Nederland. Het 
werd in gebruik genomen op 3 september 1917. De grootte was ongeveer 
achtentwintig hectaren en het bevatte zestien sporen om treinen samen te stellen. De 
lengte was ongeveer twee en een kwart kilometer,  en ‘t had een gemiddelde breedte 
van honderdtwintig meter. 
Nu bijna honderd jaar later is er nog weinig van over. Alleen de doorgaande sporen 
zij gehandhaafd. De rails van het rangeerterrein zijn verdwenen. De grootte ervan is 
nu nog te bepalen aan de rechte wegen, die eertijds langs het spoor werden 
aangelegd. 
De Bagger  
Het rangeerterrein had veel grond nodig om opgehoogd te worden. Hiervoor werd er 
grond vanuit het Broek aangevoerd. Waar de grond gedolven werd, ontstond een 
grote plas water.  Deze plas werd in Susteren bekend als ‘de Bagger’. Tientallen 
jaren was het een goedkoop zwem- en roeiwater, waaraan ook andere faciliteiten 
verbonden zijn.  ’s Winters werd er op geschaatst. 
Uiteindelijk is het verkocht en is het voor de inwoners van Susteren een verloren 
recreatiemogelijkheid. Er ligt nu een recreatiepark Hommelheide. Men heeft zelfs 
een nieuwe weg om het park aangelegd. Tegenover dit park ligt nu een golfbaan. De 
vraag is of de winsten van rond 1900 verloren zijn gegaan of dat de inwoners van 
Susteren er toch iets positiefs aan hebben overgehouden. 
  

                                                      
14 Evert Zits, Het ontstaan van Mariaveld, in vier afleveringen Heemklank 2009,1 t/m 2010,3 
Evert Zits, Mariaveld 1918-1978, augustus 1978 



45 
 

De Tunnel 
De tunnel was een gevolg van de inrichting van het spoorwegemplacement. Het 
rangeren, dat een groot gedeelte van de dag plaats vond, zou ervoor zorgen dat de 
twee spoorwegovergangen die binnen het rangeergebied lagen, namelijk de 
overgangen in de Koyerstraat (nu: Wilhelminalaan / Heidestraat) en de Rijdtstraat 
(nu: Tuinstraat/ Bosstraat), veelal dicht zouden liggen. Dit is dan ook de reden dat er 
een tunnel werd aangelegd en de overgangen verdwenen. 
Aangezien de bak onder de gehele breedte van het emplacement ligt is deze ruim 
honderd meter lang. Tevens zijn er twee hellende vlakken, welke in het midden een 
recht stuk hebben. Men verhaalt dat dit was om de paarden, welke vrachten naar 
boven moesten trekken, een rustpauze te geven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tunnel met op de 
achtergrond links 
het hoofdgebouw 
 
 
 
 
 

Werkgelegenheid en bevolkingsgroei 
De aanleg van het rangeerterrein bracht tijdelijke werkgelegenheid. Het 
rangeerterrein zelf bracht voor Susteren relatief veel werkgelegenheid. In het begin 
zal dit slechts mondjesmaat voor Susterenaren gegolden hebben. Toen zal vooral 
personeel ingezet zijn, wat elders al ervaring had met het rangeerwerk en de gevaren 
ervan kende. Dit betekende dat er vele niet-Susterense spoorlui al dan niet met hun 
gezinnen zich in Susteren vestigden en vaak bleven.  
De toenmalige burgemeester van Susteren, Frans Evertz nam in 1913 het initiatief 
tot oprichting van een woningvereniging. Vlakbij het station en aangesloten op het 
wegennet via de Stationsstraat werden door de woningvereniging een veertigtal 
woningen gerealiseerd. Dit nieuwe woonwijkje kreeg de naam Vincentiusplein, naar 
de oprichter van de Dochters der Liefde ofwel de zusters in het klooster bij de 
Amelbergakerk en ook van de lazaristen.  
Er was echter een grotere wijk gepland en pastoor Tijssen meende dat het goed was 
om een tweede kerk binnen de parochie te bouwen in die nieuwe wijk. De kerk werd 
op een geschikte plaats gebouwd tussen tunnel  en station tegen het spoor aan.  
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Vincentiusplein, later ‘t Pleintje 
 
De kerk kwam aan een nieuw wegenpatroon te liggen. De Rijdtstraat, die aan de 
Stationsstraat begon, werd doorgetrokken tot de kerk en heette voortaan de  
Vincentiuslaan. Langs deze straat vestigden zich vooral particulieren en er kwam 
enige middenstand.  
De Koyerstraat, de verbinding tussen de gehuchten Feurth en Heide, werd voortaan 
de Wilhelminalaan genoemd. Hier werden een twintigtal woningen gebouwd.  
De Koyerstraat werd met een nieuwe weg, de Marialaan, verbonden met de nieuwe 
kerk. Hier werden tijdens de beginjaren twintig vierendertig woning gebouwd aan 
de zijde van het spoor. Aan de andere kant verrezen twee scholen en bij de kerk enige 
middenstand. 
Het nieuwe woongebied dat rondom een Mariakerk gebouwd was, werd Mariaveld 
genoemd. Dit zou op wens van pastoor Tijssen zijn gebeurd. 
De Woningstichting voor Spoorwegpersoneel” uit Utrecht bouwde in twee fases nog 
eens tweeënvijftig woningen in Kavinksbosch. Deze woningen lagen in een carré, 
gericht naar buiten waar een weg was aangelegd. Het woongebiedje werd verbonden 
met de Rijdtstraat bij de woonkern Heide.  
De bevolking nam ook verdubbelde bijna van ongeveer vierentwintighonderd in 
1910 tot ruim vierduizend in 1930. Doordat velen werk vonden in de mijnbouw en 
bij de spoorwegen veranderde de samenstelling van de beroepsbevolking zeer sterk. 
Was het voorheen veelal agrarisch en seizoenarbeiders in Duitsland, nu verviel de 
seizoenarbeid en werd het aandeel van de agrariër veel kleiner. De welvaart zal wel 
toegenomen zijn maar de grote crisis van 1929 heeft weer voor veel armoede 
gezorgd. 
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Awwer foto’s 
Loek Storken 
 

 
 
Foto van èlftal S.C.Susteren, waarsjienlik Zöstere 3, mit "vergane glorie", die zich 
trökgetrokke hawwe oet 't ieëste, aangevuld mit "aansjtormend jóngk talent". 
Waarsjienlik 1963. 
Baoveste riej vanaaf lènks: Dhr.Douven voorzitter, Jean Stassen, Sef Claessen, Peter 
Masthof, Thei Ubachs, Harie Hermans, Louis van Dijck, Loek Storken en Huub 
Ermans. 
Óngeste riej: Harry Weijzen, Alex Gulikers, Lei Claessen, Jo Denis, Heinz Orta, 
Tjeu Janssen, scheidsrechter Pustjens. 
 
  

AWWER FOTO’S     
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Programma komende twaalf maanden  

Dinsdag 20 oktober: 19:30 uur: Lezing “Eigenwij(n)s)” door dhr. E. Montforts. 
Aansluitend in kader van het vijfenveertigjarig bestaan van onze vereniging 
feestelijke afsluiting met een verrassingsprogramma! 

Donderdag 26 november: Aanvang 19:30 uur “Sjterre Sjtraole 3” i.s.m. Veldeke 
Kringk Ech in zaal “de Hermenie”, Feurthstraat 56 te Susteren. 

Maandag 21 december: Verschijnt Heemklank 04-2015. 

Dinsdag 19 januari: Thema-avond .Film van Ton Vranken over de beelden van Evert 
Zits 

Maandag 21 maart: Verschijnt Heemklank 01-2016. 

Dinsdag 19 april: Jaarvergadering met aansluitend een lezing van Annie Schreuders-
Derks over de vrouw achter de mijnwerker 

Alle programmaonderdelen onder voorbehoud.   

 
 
 
De oplossinge van ‘t vraogesjpeelke.  

1.1 2.2 3.3 4.2 5.3 6.1  7.1 8.2 9.2 
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Weurdje van de redaksie 
 
Wie dèks höbbe weer neet al geheuërd: “Waat geit den tied toch sjnel!” 
Det is ein geveul, want den tied geit toch ech neet sjneller es vreuger.  
Wat waal woar is, is det weer gejaagder zeen gaon laeve. 
Daorom is het versjtenjig óm desnoads op doktersveursjrif op ziene tijd rösmomente 
in te boewe in ós laeve en ós dagelikse drökke bezighede. 

Weer helpe uch ein hendje óm zó’n rösmomente te vènje door veer kieër per joar d’n 
Heemklank oet te brenge. Det geit zelfs neet van de eige biedrage van het ziekefonds 
aaf! 

In deze Heemklank sjteit  genóg op ‘t menu óm te laeze! 
Ouch begroete weer mit väöl genoege Roostere en 't Roosters dialek in oze 
Heemklank. 

Dialek is o.a. de sjpies van oos vereiniging, mer wurt ummer belangrieker om te 
behawte. 

Veur noe hieël väöl laesplezeer! 

Veur sjtraks: Zalig Kersfieës en Gelökkig Nuujaor!! 
 
 
 
  

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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‘t Echte kersverhaol1  
vertéld door getugende dere, zónger minselike opsmuk  
Erik van Hooy (vertaling) 

Väöl verhaole doon de runj äöver ‘t kersverhaol, mer waat is noe ‘t waore, of lever 
gezag waat is ‘t meis echte? ‘t Geit d’r neet óm of d’r noe huij of streuë loog in de 
krib. ‘t Is per slot van raekening al dik einentwintjig ieëwe geleje en kleinighede 
kènne door d’n tied get vertroebele. D’r is en wurt ouch zoaväöl äöver dit óngerwerp 
gesjreve en det allemaol door luuj die d’r gein getuge van zeen gewaes. Edere 
vertèller haet de neiging zien verhaol mit ‘n pikant sejske get loester bie te zètte. 

Óm ‘n good beeld te kriege van de gesjiedenis en ómstenj laote weer de aanwezige 
dere aan ‘t woord, wobie weer d’r van oet kènne gaon det ‘n deer wars is van de 
versjrikkelike minselike eigensjap óm verhaole aan te dikke. 
 
De kersstal 

In de stal wore de volgende dere 
aanwezig: eine os, twieë sjäöp en 
es gas de aezel es draeger van de 
op ’t lèts loupende Maria. 
Weer laote dees dere hun verhaol 
doon en mäögelik kómme d’r 
anger feite nao väör. 

“Weer höbbe mer gelök det w’r 
dees nach in de stal moge blieve,” 
zag Wullem, de schaopebók taege 
Juul ‘t vruikessjaop. “Zeker mit 

dees kaw en dae snieë,” koom Baer de os d’rtösje. “Eigelik is ‘t miene stal. Det eure 
haerd d’r edere wènjterdaag twieë van eur kudde aanwis óm hie de nach door te 
brènge, gebäört mit mien toestömming,” zag Baer. 

“Nou, nou, waat ‘n verwaandigheid zègk. Dit boewvallig kot is van nemes en ‘t stuit 
hie mer get verlaote es ‘n saort 
toevluchsoord väör verdwaalde sjöpsels. 
Doe bès van ‘n keuterboerderieke 
gevluch ómdeste te hel moos wirke. 
Toevallig bèste van ieëlenj in dit kot 
terechgekómme en doe meins de 
rechmatige eigenieër te zeen,” reageerde 
Wullem. “Oze haerd haet d’r ’nne saort 
stal van gemaak, door d’r ‘n krib in te 
make en d’r regelmaotig vees huij en 
streuë in te brènge,” völde Juul aan. 

                                                      
1 Roosterens dialek 
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Jozef vreug òngerdaak 

 
 
‘t Meiningsversjil waerde óngerbraoke door ‘t knarse van ‘t sjeifhangend däörke.  
Eine magere man mit eine baard, op sandale, koom bènne. Hae vroog aan de dere of 
hae de nach dao moogde doorbrènge mit zien vrouw en de aezel. ‘t Klein gezelsjap 
keek zich óngerein vertwiefeld aan. Óngertösje koom de op ‘t  lèts loupende vrouw 
bènnegestrómpeld en det beeld deeg de dereharte direk smultje. 
Baer noom ‘t woord en zag: “Welkom, welkom, ‘t zoe óndeerlik zeen eur vraog 
ónger dees ómstenj aaf te wieze en weer laote oos deerlike harte spraeke.” 
De man stèlde zich väör es Jozef en zien vrouw hètde Maria. 
“Maria löp op ’t lèts,” sprook Jozef. “Wilt geer mich helpe Maria ’n sjoan plaetske 
te gaeve wo zie kènt ligke óm ‘t  kiendje te kriege? En, ouch väör ’t kèndj mótte w’r 
nog ‘n geschik bèdje zeuke.” 

“’n Kiéndje kriege?” fluusterde de dere óngerein. Mer Juul leet al gaw häör 
vrouwelike intuïtie spraeke en woor baovenal door de wol geverf. ”Ach, bie ós hèt 
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det lammere”, verklaorde ‘t. “Minse kènne dao zoa meujlik äöver doon, mer bie ós 
geit det d’r hieël natuurlik aan toe,” informeerde ‘t Wullem en Baer. 
De gebaorte 
“Weer gaon ‘t hieëlemaol inrichte veur de vervalling.” “Bevalling”, verbaeterde 
Juul. ”Uh bevalling”, zag Baer. Taege de achterwandj waerde van streuë ‘n zach bèd 
gemaak väör Maria en de krib waerde mit zach huij ingerich es weegske. 
“Ich höb nog ‘n vraog”, zag Jozef. “Oze aezel haet zoa hel mótte wirke óm Maria de 
lange waeg hiehaer te drage, det ich häöm ouch gaer in de stal höb.” Weer veel d’r 
‘n stilte, wobie Wullem en Baer zich bedènkelik aankeke. Juul, die mit häör ervaring 
de ongemake van de drach kènde, goof medein antjwoord. “Natuurlik, moog hae 
bènne. Ziene aom kènt allein mer biedrage in de wermte. Zoawiezoa kènne weer mit 
zien balke zoaneuëdig de stal verstevige.” Wullem en Baer keke zich aan en sjödde 
lachend hunne kop. 
Die nach waerde ’t kiendje gebaore ónger getugenis van eine aezel, eine os en twieë 
sjäöp. 

’n Dergelike gebaorte hawwe zie nog noait mitgemaak. De os haw in ziene stal al 
dèkker van verleefde stèlkes poginge óm te kómme tót … gezeen, mer ein 
“vervalling” nog noait. 
Toch veulde de os, de aezel en de sjäöp det dees gebaorte ouch van groate beteikenis 
woor väör de ganse derewaereld. Zoa wurt dit verhaol al ieëuwe van generatie op 
generatie doorvertèld en dere lege neet. 
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Veur de duustere tied van ’t jaor 
Annie Schreuders-Derks  

’t Vertèlle van verhaole is ein van de awdste kunsvorme die ‘t geuf op de weld.  
Verhaole dene óm zich te verammezere mer van verhaole kan men ouch van alles 
lieëre en door verhaole waere norme en waarde euvergedrage. 
Dao is eine tied gewaes wo in luuj väöl tied en gedöldj hawwe óm te vertèlle of óm 
mit aandach te loestere nao vertèllinge van eige sjtreek.  
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Jedere femilie en jedere naobersjap koos ziene eige rasvertèller aanwieze. Det wore 
de richtige volkskunstenieërs, det wore degene die veur jeder anger publiek of anger 
gelaeg oet ein anger vaetje kooste tappe. 
Sprookjes, legenden, volksverhaole, sagen, leugevertèlsels en natuurlik ouch moppe 
en räödselkes beheuërde tot zien of häör repertoire. 
Wae dökker zoa ein vertèluurke mitmaak, zal soms ‘t geveul höbbe det dit bekans 
"voltooid verleden tijd" is en det dit saort zakes óngerhandj tót de folklore beheuëre. 
Ein sjtök verdwene traditie.  
Ouch op sjoale waere neet mieë väöl verhaole vertèld en went det al zoa is, waere ze 
veurgelaeze oet ein book.  
Mer neet alle richtige vertèllers zeen oetgesjtórve, neet alle verhaole zeen op sjterve 
nao doad. Veural in lenj wo ‘t analfabetisme erg hoag is, is de vertèlkuns nog ein 
óngerdeil van ‘t laeve van al daag. 
De glans van ein sprookje, het sjpassige van ein anekdote, het ónbesómperde van ein 
leugeverhaol of ein mop, het tragische van sages en het gezaegende van ein legende 
zeen bie ós in de loup van de tied vasgelag laesvoor gewore. Men kan det haole oet 
beuk of beloestere op C.D. of You Tube. 
In de plaats van de vertèllers zeen entertainers gekómme, die in T.V.- en radio 
programma's 't groate publiek perbere te bereike mit show, quiz en mit groate sjterre, 
leefs oet 't boetelandj en in ein vraemde taal. 
't Is inderdaad nurges mieë wie vreuger. Mer toch is klage hie aeve good neet op zien 
plaats. Want 't volkslaeve wèt zich ummer weer aan te passe.  
De klassieke volksverhaole zeen óngemirk tot de laescultuur gaon beheuëre. Dao is 
ein anger saort volksverhaole óntsjtange en 't moppe tappe is nog aeve populair en pas 
zich aan alle ómsjtenj aan. Loester mer èns nao ein gooj buut! 
Dao wurt zich dus veur zeker nog van alles vertèld, mer anges wie vreuger. Veurbeelde 
daovan zeen wie gezag de buute en de zoageheite “stadssagen” of “asfaltverhaole”. 
Moderne absurde verhaole die zich in deze tied aafsjpele.(Broodje aap, Roald Dahl) 
De gebroeders Grimm (begin 1800) hawwe zelfs al ’t vief-veur-twelf-alarm en det 
beteikende veur hun en al hun naovolgers de sjtart van ein enorme verzamelactiviteit. 
Det haet good gewirk en wirk op de daag van vandaag nog aevezoagood. 
Verzamelieërs van gezónge of vertèlde tradities höbbe det waal door, ze rake neet 
mieë in paniek. 
't Volksculturele waat gewaes is, is neet mieë in te haole. Het haet den ouch väöl mieë 
zin zich op de dènger van op vandaag te concentrere den in paniek reddingsoperaties 
op gank te brènge wo niks aan oet kump. 
Sjoan hiemit neet gezag wilt zeen det 't verzamele en vertèlle van verhaole en 
vertèlsels oet vreuger tieje gein fijne en loanende bezigheid kènt zeen. Wegduke in ein 
anger weld kan heilend wirke. ’t Bèste veurbeeld hie in bön ich zelf.  
Want wie gezag, de euverdrach van verhaole is ein kuns womit men tradities, 
gebroeke, norme en waarde op ein volgende generatie euverdreug. Men kènt dao good 
en kwaod mit maete. Ein volk zónger verhaole haet niks “te vertèlle”.  
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Sjroet (Kalkoen)  
Annie Schreuders-Derks 

Ómdet op de opreup oet de veurige Heemklank gein reacties zeen gekómme, gaef 
ich uch ein traditioneel recep. Dit kump bie ós al zoa wied es ich kan dènke mit 
Kersmis op de taofel. 
Kan gans van te veure gemaak waere. Zoa haet men op ’t moment zelf tied zat veur 
anger zakes. 

 1 Sjroet  
300 gr braodwoos 
1 groate un 
1 of 2 appele 
Pak gedreuëgde proeme 
Cognac 
3 dl hoonderbouillon kan van blok 
Paeper zawt 
Bótter  
Proeme weike in ein paar laepele cognac.  
Braodwoos oetkniepe en braoje mit un tot die glazig is. Aafkeule. 
Proeme, appele in blökskes en braodwoosprut doorein mèngele. 
Sjroet völle, ouch ónger nakvel..  
Sjroet in ingevètde braodsjleij. Paeper, zawt, 50 gr sjtökskes gooj bótter euver sjroet 
verdeile. Aove op 220°. Ongevieër hawf oer. Den aove get leger. Raeken ½ uur per 
500 gram braojtied.  
Veur bedröppele: bouillon mit óngevieër 4 aetlaepele cognac, later mit braojvèt oet 
pan.  
Went de sjroet te duuster wurt, dèksel d’r op of aafdèkke mit aluminiumfolie.  
Kan zoa op lieëge sjtandj in de aove blieve sjtaon tót ze op ein sjoan sjóttel op de 
taofel kump. 
Wae kaer in haet, kan ze nog effe mit cognac flambere! 
 
 
  



10 
 

 
Tieën gebaoje van de kastelein (hoesregels) 
Annie Schreuders -Derks 

1. Doe zóls diene kastelein ummer geluive. 
2. Doe zóls diene kastelein ummer en euveral ieëre en prieze. 
3. Doe zóls diene kastelein jedere zón- en fieësdaag ein bezeuk brènge. 
4. Doe zóls diene kastelein noajt ergere daomit hae in rös langer laeve kènt. 
5. Doe zóls wents doe ein sjtök in de vaan höbs neet sjpektakele of herrie make en 

dich zelf sjtaats heives drage. 
6. Doe zóls dich in ’t hoes van diene kastelein ummer belaef gedrage en noajt vrech 

zeen. 
7. Doe zóls in ’t hoes van diene kastelein geregeld zelf get besjtèlle en neet ’t beer 

van diene naober oetdrènke. 
8. Doe zóls noajt begieëre de vrouw, de serveerster, de kaok en ’t keukepersonieël. 

Die beheuëre allemaol allein aan diene kastelein. 
9. Doe zóls noajt begieëre de sjpies en drank dies doe neet betale kóns. 
10. Doe zóls dich aan al die gebaoje mótte hawte, daomits doe neet in de hèl kumps 

en veur ieëuwig doos mós lieje.  

Gans vrie vertaald van ein servèt oet ein café op ’t Pruusjes. 
 
  

DIALEK 
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De pitternellepoaze of de krelkespis, 
mer toch CÓNTENT ZEEN 
Loek Storken 

D’n eine krig de pitternellepoaze, d’n angere de krelkespis, weer einen angere raak 
euver ziene z… , of wurt (wit)heit van gif. 
Wo zitten h’m noe die versjille in?  
G’r höb waarsjienlik waal al èns gedach: “Ich höb hie thoes einen hieële zeldjzame 
róndjloupe, dao krisse toch waal aaf en toe get van”. Of: “Det exemplaar, dao höbse 
ouch nog neet elken daag aovend mit”. En den is dus de vraog: Waat krisse daovan?  
Bie d’n eine ligke den de pitternellepoaze mieë veur de handj, bie d’n angere de 
krelkespis.  
’t Sjoane van ós Zösters of Limburgs taaltje is noe det ederein hie óngevieër wèt 
wasse bedoels, mer nemes wèt precies wat det is, die pitternellepoaze …. of dae 
krelkespis.  
Zoa zagte ze det vreuger noe einmaol.  
Ouch de zoagenaamde interne en externe deskundige daoveur, die w’r bie ’t wanjele 
d’rbie höbbe loupe, kènne dao gein einsluidend antjwoord op gaeve. Ze zègke d’r 
waal hieël väöl euver, mer dao is wie gewènd gein touw aan vas te knuipe, mer ouch 
waal gein sjpang tösje te kriege.  
’t Ènnige wat dudelik d’r oet kump, is, det ’t get mit vrouwluuj te make haet. Mer 
det zaet natuurlik ouch weer niks, want ALLES  haet mit vrouwluuj te make, en 
anges meuje ze zich waal d’rmit. 
Es geer noe thoes zó’nen hieële zuinige höb róndjloupe, den zeet toch mer blie en 
cóntent. Want in hieël väöl lenj höbbe ze ieës tieëntalle jaore geine nagel gehad óm 
aan hun kóntj te kratse, en noe ze get cente höbbe, sjete ze ze massaal de lóch in. Óf 
in den oorlog, en es d’r geinen oorlog is, mit Awdjaorsaovend en Nuujjaor.  
Zoa krisse natuurlik noait get bieëin! Ouch de Hollenjers zeen dao geweldig good 
in. Normaal biete ze zich veur ein dubbeltje mit eine baer, mer mit Nuujjaor geit 
weer veur miljoene de lóch in aan vuurwerk. Ich dènk toch neet det det is ómdet ze 
den oorlog zoa misse, hè! Mer mit die peljoanese wètse ’t mer noait. 
Ouch es dae van uch al èns mit ein tas of mit einen teijer gegoaid haet, den is det mer 
ein akkefietje. De Grieke goaie praktisch elken daag ei gans servies nao de Filistijne. 
En g’r kènt ’t al zelf konstatere: “Ouch die höbbe nog noait niks bieëingekrege !” 
Die zitte noe nog mit de sjerve, de gebakke paere, de kapotte antieke kroeke en de 
krakkemikkige banke. 
Feit is dus det hieël väöl van die zoagenaamde “belangrieke dènger” diese dèks wils 
verangere hieëlemaol neet zoa belangriek zeen en desse mer èns mós aanvaarde det 
die zoa zeen en cóntent mós zeen. 
Zoa höb ich al mien gans laeve groate meujte mit sommige dènger, die noe einmaol 
zoa zeen, te acceptere. 
En ein van dees daag loos ich ‘t : 
“Wie zich schikt in het onvermijdelijke, is wijs” (Epictetus, Encheiridion). 
 
 

DIALEK 



12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desse dao noe sevetig jaor veur mós waere. Ich wós det waal al väöl langer, mer 
aeve good geufse ’t neet d’raan. Doe dènks nog ummer det get toch nog baeter mót 
kènne. 
Ein van de groatste dènger in ’t laeve is : CÓNTENT ZEEN, en dao heuërt ouch bie 
’T ZEEN OF ’T INZEEN DESSE CÓNTENT MÓS ZEEN. ’t Kan waarsjienlik 
altied nog baeter, mer nog waarsjienliker is, det ’t ouch nog väöl en väöl sjlechter 
zou kènne! En good is good! Ouch det is get wasse vreuger väöl dèkker heuërdes es 
allewiele. Allewiele kènt ’t mer neet good genóg zeen. En vreuger woor ’t dèks al 
gaw good. 
Dus: maak dich neet dik. D’r zeen ter’s al genóg (väöl) (te) dik. En laot dich ouch 
neet dikmake. Mer sorry, noe meuj ich mich weer mit get wo ich niks mit te make 
höb. 
En ouch esse ei bietje te dik bès, maak dich dao neet te dik óm. Gezóndj zeen is al 
hieël get. 
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Niemand is zo arm dat hij 
geen glimlach geven kan. 
En niemand is zo rijk dat hij 
geen glimlach nodig heeft. 

 
D’r zeen dus bliekbaar ganse anger dènger belangrieker es kilo’s en calorieë en 
sente! 
Zoa loos ich urges :  DE GELUKKIGSTE MENS IS HIJ 
                              DIE DENKT HET TE ZIJN. 

Esse dènks desse ’t bès, bèsse al ein hieël sjtök op waeg. Luuj die zichzelf get wies 
kènne make, zeen dus al sjterk in ’t veurdeil. En veur de luuj die det minder good 
kènne, höb ich deze gooie raod: Bèn dus ouch mer geweun cóntent mit ein klein 
bietje minder gelök.  
Dènk mer èns trök aan diene kènjertied, en dènk èns wose toen al gelökkig mit 
woors. Mit ei meulke van de lómmelekael! Dao is hiej in Zöstere nog ei sjoan leedje 
euver. Gaef mer èns: “De Lómmelekael” in op YouTube. Gezónge door Hein 
Muyres. 
Vreuger hawwe hieël väöl luuj, die sjlech zoge, neet èns eine fatsoenlike bril of 
mooste mit twieë mit eine doon. Noe wille die “glasjanusse” t’r dich drie tegeliek 
aansjmere. Van dae reclaam van die “sjpekzeikers” en aanverwante, dao krisse 
langsamerhandj nate veut van. 
Vreuger wie de luuj nog erm wore, mooste soms ouch mieë luuj mit ein gebit doon. 
Den moos ieës den eine aete, en den den angere. Es den teminste nog get woor. 
Mesjien is dit waal eine gooien tip veur luuj die mótte aafvalle! 
Waat det gebit betref mót ich uch nog effe ‘t verhäölke vertèlle van de tenj van Sjeng.  
’s Zóndes zoot ummer ein vrouw hie in Zöstere in de basiliek, en es die zich in de 
bank geïnstalleerd haw, den lag ze ummer ein gebit naeve zich op de zit. Sommige 
luuj hawwe zich dao al dèkker aan geërgerd, en hawwe det taenge menieër den daeke 
gezeg. 
“Mer Merie”, haw dae taenge die vrouw gezag, ”det mósse toch neet mieë doon, dien 
gebit oetdoon en dao neerlègke!” 
“Mer menieër den daeke”, haw Merie gezag. “Det is mien gebit gaaroets neet, det 
zeen de tenj van Sjeng. En ich maak ’s zaoterdes ummer kappesmoos mit sjpek, en 
es ich dem zien gebit neet mitnum nao de mès, den vrit dae mich det sjpek oet dae 
kappes!“ 
Ouch gans geweun kappesmoos mit sjpek kan dus hartsjtikke lekker zeen. Dus ei 
bietje cóntent zeen is noait weg! 
’t Is trouwes ouch zoa desse get te druime mós höbbe en te druime mós hawte, want 
eine minsj zónger druime is ermer es eine minsj zónger geldj. 
En esse dit jaor noe neet al te väöl ónger dae kersboum vunsj, den toch mer cóntent 
zeen! Veur ederein eine zieëlige Kersmis! 
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Auch Engel haben Mengel 
Loek Storken 

Wie’t g’r waal oet eige ervaring zólt wete, zeen d’r hieël väöl vrouwluuj die meine 
detse volmaak, of in elk geval bienao volmaak zeen. Ze weite alles baeter, of ze 
meine in elk geval detse alles baeter weite. Mer ómdet d’r zoaväöl vrouwluuj zeen, 
wilt det “hieël väöl” van hiebaove nog neet zoaväöl zègke, want d’r zeen nog hieël 
väöl angere euver. Gelökkig höbse ouch die nog in allerlei saorte. 
Zoa zeen d’r ouch väöl, die zeen d’r bès good en natuurlik oet. Toch meine die detse 
mieë op die pupkes die in die beukskes sjtaon mótte lieke. Ze meine detse “Mengel” 
(gebraeke) höbbe, en gaon nao ein of angere “gladdekker” dae de óneffenheid glaad 
mót sjtrieke, eine zoagenaamde “vrouwluujplamuurder”. En dae kos ’t veelvoudige 
van eine gooie sjtukadoor.  
Mer ja, die vrouwluuj die redenere geweun zoa: “Es ’t niks kos, is ’t ouch niks!” En 
zoa redenere die dökterkes den natuurlik ouch, die sjloete zich dao direk bie aan. Die 
gaeve die vrouwluuj groat geliek. Dus van de raekeninge van die jónges, dao vilse 
van achtereuver. 
Zoa loos ich lèts nog urges: “De plastisch chirurg naaide zijn patiente een oor aan!” 
En ich heuërde in gedachte ein van die geopereerde vrouwluuj (ich geluif det ’t ein 
blónj woor) al zègke: “Wat zulle ze dao noe weer mit bedoele ?” En geer zeet ’t 
waarsjienlik al zelf: ALLES kènne die dokters ouch neet biemake! Eine gooie 
versjtäönder haet mer ein half oar neuëdig! 
Ederein dae meint det d’r get aan zich mót laote sjoestere of meint det d’r eine face-
lift neuëdig haet, zou ich wille aanraoje:” Probeer ’t èns mit eine glimlach!” Det hulp 
dèks al Godwètwaat. 
Jao, me haet toch get aan der handj mit die sjatjes. Sjtechele en vreigele, det doon 
die ouch waal èns gaer. 
Eine van ós wanjeljónges dae is zó’n jaor of fieftig getrouwd, en den dènkse: det 
sjtechele det is noe waal zoa langsamerhandj gedaon. Neet dus! Net wie “die Liebe” 
doert det sjtechele dus ouch ieëwig.  
’t Is gluif ich al einen hieëlen tied trögk gebeurd. Wie ze zich toen al ein tiedje get 
gehensjeld hawwe, zaet Harie: “G.v.d., ich pak mich den auto en maak det ich eweg 
kóm!” Es g’r Maria kènt, den wèt g’r det det zoa prachtig dreuëg oet den hook kènt 
kómme. Wèt g’r waat det zag?  “Höbse genóg benzien drin?” Mit anger weurd:  Riej 
mer zoa wied esse kèns en tósse ein óns waogs! 
  

DIALEK 
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Dit kènt me zich dus geweun óngerein zègke esse zó’n fieftig jaor getrouwd bès! 
Den kènt me zich waal ei bietje, en det haet bès zien veurdeile. En det bietje sjtechele, 
det klaort de lóch. Det lègk zich waal weer. Allein: mit die benzienprieze van toen 
woort det toch waal get duur. W’r höbbe Harie den toen ouch mer aangeraoje óm 
zich in ’t vervolg toch mer de fits te pakke! 
Det bietje sjtechele van mansluuj en vrouwluuj óngerein, det heuërt d’r trouwes bie 
in ei good huwelik. Det mósse ouch neet al te serieus opvatte. Aaf en toe sjnapse 
waal èns niks van dae vrouwelijke geis, óm mer te zjwiege van dae vrouwelike 
logica, mer doe mós ‘m toch probere te begriepe. In de zeventieënde ieëuw zag de 
bekènde Nederlandse wijsgeer Spinoza det al: “De menselijke handelingen niet 
bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch begrijpen”. En hae haw ’t toen nog 
hieëlemaol neet allein euver de vrouwluuj. 
Ein anger “euvel” of “Mengel” wat bie die sjatjes waal veurkump, is detse kalle. 
Neet geweun ei bietje kalle, mer väöl kalle. Neet geweun väöl kalle, mer hieël väöl 
kalle, ieërlik gezag soms aan ein sjtök door kalle. “Ongelofeloos” väöl moele. 
En dao haet ’t Hèrrgöttche toch waal eine groate feler bie gemaak, wie d’r vreuger 
mit die rub haet ligke klooie. Hae haet toen den aan-oet-knóp ram vergaete. Of op 
zien mins ei knupke óm ze zachter te zètte! G’r zeet weer: ’t zeen neet allein de luuj 
die foute make!  
Det van daen aan-oet-knop, det kump trouwes neet van den ein of angere gelieërde, 
mer det kump oet de rauwe praktijk, de “grauen Alltag”. 
D’r zulle d’r genóg zeen, die precies weite wo ich ’t euver höb. 
’t Is raar, leefde maak blèndj, mer esse getrouwd bès, en det sjpruk zich eigelik ram 
taenge, den gaon dich de ouge waal aope. En de oare dus dèks ouch. Toch kènt det 
nog bès good gaon. Want ich loos urges:  

“Als de man een beetje doof is 
en de vrouw een beetje blind, 
is de kans groot 
dat het huwelijk slaagt”. 

De jónges die vreuger de Biebel gesjreve höbbe, die twiefelde toen ouch al aan ‘t 
“versjiensel vrouw”, want in Spreuken 31:10 sjreve die toen: “Een sterke vrouw, wie 
zal haar vinden?”  
En die apostele van Jezus, det wore volges mich allemaol van die vriegezelle-
vèssjers, get van die Halbsjtarke. Ómdet die niks kooste vènje, zeen die allemaol ’t 
water op getrokke en achter dae profeet aan. Es die ein fatsoenlik vrouwmesj taenge 
’t lief wore geloupe, wore die, dènk ich, ouch mieë aan de koai gebleve. En den woor 
det allemaol neet zoa fout geloupe mit die. Want die lepe allemaol toch mer get langs 
de sjtraot of vore get mit ei beuëtje róndj.  
En wat det “verboewe” van die gezichter betref, zègk ich ummer mer weer: 
“Doe bès neet verantwoordelik veur ’t gezich desse gekrege höbs, 
mer waal veur ’t gezich desse trèks!”  
En det is dèks ouch nog neet hónderd prozent waor. 
Noe w’r deze kieër de vrouwluuj weer èns ei bietje höbbe tösje gehad, mótte w’r ein 
van de volgende kieëre ouch de hieëre van “de schepping” mer weer èns eine 
bieriete! Want ouch dao zeen sjoan peljoanese bie! 
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Zoa gek es ein sjöp 
Ad van Mierlo 

Dao wurt soms gemekkelik gezag:   
“Dae is zoa gek es ein sjöp!” 
Ich vraog mich den  altied aaf: 
“Wèt geer waal wo geer ’t euver höb?  
Al èns in zien hersepan gekeke 
en veur de aardigheid 
die mit die van uch zellef vergeleke?” 
Dao wurt dèk te sjnel ein oordeil gegaeve 
euver geweuën luuj 
die allein anges sjtaon in dit laeve. 
De vraog blif dus ummer 
wae noe eigelik geliek haet, 
in jeder geval meistal neet dae  
dae zoaget euver eine angere zaet. 
Me zouw  jederein, egaal wie d’r is,  
in zien waerde mótte laote 
en op angere  
neet zoa sjnel eine sjtempel  paote. 
 

 
 
 
 
Zoamer eine boum 
Ad van Mierlo 

De boum keek mich benuujd aan, 
ich wós waat t’r wól gaon zègke, 
det t’r bienao ’t leuëdje haw mótte lègke. 
Krukke hawwe ze van zien tek gemaak 
en ‘m daodoor nogal beheuërlik geraak, 
ich koos daodoor waal weer tegooj loupe  
mer hae haw ‘t bienao mit de doad mótte bekoupe. 
Ich vroog ‘m of hae noe kwaod op mich woor. 
“Nae”, zag t’r, “ich laef nog geweuën door, 
die paar tek greuje bie mich waal opnuuj 
ich bèn väöl sjterker es de meiste luuj”. 
Jedere daag in ’t veurbie gaon  
blief ich noe effe bie ‘m sjtil sjtaon, 
ouch óm ‘m veur die krukke te bedanke 
want door häöm bèn ich noe minder eine kranke. 
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Van de vereniging 

DINSDAG 19 JANUARI 2016: THEMA-AVOND “BOETSEERWERK VAN EVERT ZITS”. 
Cor Voorter 

Aanvang: 20.30 uur / Locatie: Grote zaal Zorgcentrum “Vastrada” 

Het is voor heel veel mensen duidelijk dat Evert Zits een Susterdernaar pur sang is. 
Ook is bekend dat hij wat ze heden ten dage een multi-talent noemen. Vanuit 
persoonlijke betrokkenheid, of zoals in het verleden ambtshalve, hebben veel 
mensen kunnen genieten en genieten nog steeds van zijn rijke schat aan kennis, 
kunde en ervaringen. 

Het zal velen ook niet onbekend zijn dat Evert een kunstenaar is die met zijn handen 
menig kunstwerk heeft voortgebracht. Denk bijvoorbeeld aan “de Graasboer” aan de 
Marktstraat: hét symbool van de Zösterse vastelaovend of het beeld van de Heilige 
Vastrada in het gelijknamige zorgcentrum.  
Wat velen waarschijnlijk niet weten is dat menig kunstwerk van zijn hand een plaats 
heeft gekregen in familie- en vriendenkring in klei, steen of brons. Soms beelden van 
personen, soms beelden gemaakt in de vrije fantasie. Al vaker was er bij Evert op 
aangedrongen om zijn kunstwerken vast te leggen en mensen kennis te laten maken 
met zijn kunstuitingen.    

Afgelopen voorjaar gaf Evert toe aan herhaalde verzoeken om zijn oeuvre vast te 
leggen op beeld. Samen met kunstenaar/cineast Ton Vranken ging hij aan de slag. 
Normaliter zou je enigszins bevreesd 
moeten zijn als twee kunstenaars samen 
gaan werken. Echter in dit geval bleek het 
een schot in de roos. Twee kunstenaars die 
aan elkaar gewaagd zijn, die weten wat ze 
willen, maar meer nog wat ze niet willen. 
Het resultaat: een film van een klein uur die 
voor zichzelf spreekt. De titel 
“Boetseerwerk van Evert Zits” dekt 
volledig de lading. 

Filmmaker Ton Vranken bediende de 
camera, monteerde de film en componeerde 
de muziek. 
De Natuurvrienden hebben de eer om de 
film in première te laten gaan. Het belooft 
een bijzondere filmavond te worden, met 
uiteraard een gepast voorprogramma. 
Daarvoor moet u zelf maar komen kijken én 
luisteren! 
  

VAN DE VERENIGING 
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INLEIDING OPENING EXPOSITIE TON VRANKEN 17 SEPTEMBER 2015 
Evert Zits 

Det ’t Awd Suestra ós ein prachtige historische erfenis haet naogelaote is algemein 
bekènd. Oos ieëwenaw kirk is dao de sjpraekende getugenis van.  
De grandäör van det verleje wurt treffend verwoord in de oetsjpraok van wijlen Jos 
Linssen, bekènd Limburgs historicus: “ Na Maastricht is er geen eerbiedwaardiger 
plaats in Limburg dan Susteren”. 
In awwer tieje wórt Zöstere ouch waal “Het dorp der heiligen” geneump. Mer die 
kómp geer noe neet mieë taenge! En ouch óm de zeve jaor wurt, bie gelaeg van de 
heiligdomsvaart, ’t riek verleje van ós dörp in herinnering gebrach. 
Mer dao is nog ein bezunjerheid wo weer greuëtsj op moge zeen, want van awdsher 
besjik Zöstere euver uniek natuursjoan! En de beteikenis daovan haet ummer in de 
sjeem van de historische riekdom gesjtange. 
D’r is mieë dan allein mer gesjiedenis! 
Det Zöstere gezaegend is mit zoa’n puur netuur höbbe w’r te danke aan de bezunjer 
samesjtèlling van de gróndj in dit sjmaalste sjtökske van oos landj. Zöstere ligk 
presies op ’t sjniepuntj van drie gróndjsaorte: 

1. De lössj oet Zuid-Limburg, dae nog sjus pós Zöstere reik 
2. De rivierklei van de Maas 
3. De zandj- en zavelgróndj in ’t Oaste en ’t Noorde. 

Die merkwaardige samesjtèlling van de gróndj haet ein unieke variatie van flora en 
fauna tót gevolg gehad. Det manifesteert zich ’t sjoanste in d’n Iezerebos, ’t 
kroanjuweel van de Zösterse netuur. 
In dit groat loofbomenbos kan me oerelangk wanjele euver bospaedjes en sjmaal 
krónkelwaeg, mit ummer de wisselende decors van de jaorgetieje. 

Al die sjoanheid van de natuur in ós eige ómgaeving koom mieë in de belangsjtèlling 
te sjtaon doe in 1970 de  Vereniging van Natuurvrienden  wórt opgerich. Det haet 
doe nog waal veur get ónras gezörg, want ’t geruch ging det in Zöstere ein 
nudistekamp zou kómme. Mer nei, de nuuj vereniging hauw eerzame bedoelinge, 
want de doelsjtèlling woor  “de schoonheid en het belang van de levende natuur te 
leren kennen en uit te dragen en helpen in stand te houden”.  

Aan die doelsjtèllinge höbbe de Natuurvrienden optimaal gevolg gegaeve, want in 
de 45 jaor det de vereniging besjtuit haet ze ein scala van activiteite óntploojd. 
“t Paradepaerdje is de oetgaaf van ’t verenigingsblaad De Heemklank. In de loup van 
de jaore zeen dao-in allerhandj biedrage versjene –  zoawaal proza es poëzie – euver 
de rieke Zösterse netuur.  Det wórt ouch vasgelag in film en diabeelde. 
Al die medewerkers, wovan ènkele al gesjtórve zeen, gaon ich noe neet numme, den 
vergaet ich ouch geine. 

Mit rech kan men den ouch vasjtèlle det de  Natuurvrienden hunne naam alle ieër 
höbbe aangedaon, want ze höbbe es ’t ware ein vinster aope gemaak óm alle 
sjoanheid van ós netuur te óntdèkke en d’rvan te genete. 
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Mer nog neet zoa lang geleje is t’r in Zöstere eine kunstenieër versjene, dae det 
vinster weer get wiejer haet aope gezat! Ziene naam is Ton Vranken, gebaore (in 
1947) en getaoge in Gäöl, in ’t leeflik heuvellandj van Zuid-Limburg, det zoa sjoan 
bezónge wurt in ’n gedich det zoa begint: 

Mijn land is een gedicht door God geschreven. 
Lieflijk en speels, licht als een lied in mei 
Dat adem haalt en deint 
Spranklend van leven 
Rythmisch aanzwellend tot een heuvelrij. 

D’n dichter woor Sjef Spuisers dae doe burgemeister van Sjummert woor. Det wore 
nog èns tieje! ‘Ne burgemeister dae gedichte sjreef. 

Dao mót zich indertied waal ein erg kunszinige fee euver de weeg van Ton Vranke 
gebaoge höbbe, want det baorelingske zou later eine getalenteerde kunstenieër 
waere. Al vanaaf zien jeug sjilderde en teikende hae en pas 7 jaor auwd sjpeelde hae 
excellent accordeon. Nao de middelbare sjoal ging Ton sjtudere aan ’t 
conservatorium in Mesjtreech. Nao zien aafsjtudering kreeg hae ein aansjtèlling es 
docent aan de muzieksjoal in Venray. In 1972 trouwde hae mit Agnes Marx oet 
Zitterd.  

Nao 38 jaor meziekles te höbbe gegaeve ging Ton in 2009 mit pensioen. 
Naeve zien passie veur meziek woor d’r zich ouch blieve óntwikkele in de 
sjilderkuns. Dao haet d’r gein opleiding veur gehad: hae is autodidact. Mer kènnis 
en kunde deeg hae ouch op in contacte mit erkénde kunssjilders.  
Zoa-es de door hem bewónjerde landjsjapssjilder  Patrick Creyghton. In de loup van 
de jaore kreeg zien werk ummer ein mieë professionele oetsjtraoling. D’r koom 
erkènning veur zien talente en Ton Vranken óntwikkelde zich tot eine van de 
toanaangaevende sjilders van ’t Zuid-Limburgse Maaslandschap.. 
In de loup van de jaore exposeerde hae in versjeije plaatse in bènne- en boetelandj 
en wórt zien werk dèk mit prieze bekroand. Ouch in de media wórt dèk aandach aan 
zien sjilderwerke gesjónke en wórt hae alóm gepreze. 

Mer naeve sjilder- en meziekkuns haet Ton nog eine piel op ziene artistieke baog: 
filme! 
En ouch daobie is de natuur zien veurnaamste inspiratiebrón. Hae produceert 
prachtige natuurfilms, wobie hae de montage en de biepassende meziek zelf 
componeert en oetveurt. Hae krig väöl lof en waardering veur zien prachtige 
natuurfilm Flora en fauna in de Maasvallei, die in 2010 versjeen.  
Vanaaf 2008 wone Ton en Agnes in Zöstere. Van ’t glooiend heuvellandj van Zuid 
Limburg wore ze terechgekómme wo Limburg neet allein sjmaal is, mer ouch plat. 
D’n ènsigste heuvel dae weer höbbe is de Koppeleberg. Meugelik es herinnering aan 
zien gebaortesjtreek woor ein van de ieëste werke, die d’r hie sjilderde, de 
Koppeleberg! 

Pas gepensioneerd koos Ton zich noe volop toevertrouwe aan de kuns. Mit zien 
groate passie veur de netuur koom hae hie  in de greun taille van Limburg good aan 
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zien trèkke. ’t Zösters netuursjoan inspireerde hem tot ’t make van prachtige 
sjilderieje. Geer kónt ze dalik gaon bewónjere. 

Ton Vranken is eine sjilder in hart en nere. Ziene sjtijl is poëtisch realisme. Zien 
werk is ieërlik, helder en begriepelik. Waaste van väöl angere kuns neet kóns zègke. 
Pure kuns wobie sjoanheid en vakmansjap ’n rol vervulle. 
Zien werk is erg arbeidsintensief, minutieus sjildert hae de klinste details, beveurbild 
ein graassjprietje, mit ein fien penseelke van mer ein paar marterhäörkes. Dao zeen 
sjilderieje wo d’r 800 oer aan wirk. 
Wie zoa’n sjilderie tót sjtandj kump, kónt g’r bekieke op ein korte film die oppe 
tentoansjtèlling wurt gedreid. ’t Is fasinerend óm te zeen wie ein wit vlak verangert 
in ein kleuërriek sjilderie. Soms is ’t  esof ’t penseel verangert in ein toversjtekske. 
Det is den gein sjildere mieë, mer tovere! 
Bie ’t sjildere hilt Ton zich neet aan ’t fotografisch veurbeeld, mer hae geuf t’r ein 
eige invölling aan. Hae sjildert mieë es det t’r veur zich zuut. Det kump tot 
oetdrökking in titels van zien werke. 

Ein treffend veurbeeld is ’t sjilderie “hun laatste winter”. ’t Is ein wèntjerlandjsjap: 
’n gries-grauw lóch; tösje kaal hègkesjtruuk krunkelt zich ‘ne ómlieëgloupende 
waeg, dae wiedaaf verdwient in ’n bos. In ein wei sjtaon in de sjnieë hoagsjtambuim, 
auwd en oetgelaef. Ze zólle waal gauw ómgehouwe waere. 
Daen toepasselike titel “hun laatste winter” sjtömp tót naodènke. Dae doadloupende 
waeg is de laeveswaeg. Die sjtervende buim zeen ’n weergave van de 
vergankelijkheid van alles en jederein. 

Hieël bezunjer zeen z’n wènterlandlandjsjappe, versjtild en óngerep, toegedèk mit 
ein kleid van sjnieë. De sjnieë dae Ton ómsjrif es “leech det oet de gróndj kump”. 

Ouch hie in Zöstere is Ton aan ’t filme gesjlage. Zoa haet t’r ónger angere, same mit 
Cor Voorter, de boeiende film “Spelen in vrijheid” geproduceerd. In de film sjtuit 
centraal de Èngelsje majoor John Evans, de bevrijder en groate vrundj van Zöstere, 
dae ’t veurig jaor , 99 jaor auwd, is gesjtórve. 
Mer es filmer woor Ton toch ’t meis begeisterd door de ómringende sjoanheid van 
de netuur in zien nuuj woonplaats. Daobie loog ’t waal veur de handj det d’n 
Iezerebos zien groate inspiratie ging waere. Veur dit uniek netuurgebied “ein 
sjatkaemerke van Moeder Natuur”, ging veur dae rasfilmer es Ton de hemel aop. 
En alles waat dao greujt, bleujt, vlug, fladdert, krup en sjprunk haet t’r vasgelag in 
de sublieme film “Flora en fauna IJzerenbos Susteren en omgeving”, dae in 2013 op 
eine heemaovend van de Natuurvrienden  de première belaefde. 
Ruum veer jaor haet Ton opnames gemaak veur dees netuurfilm, ruum 4500 oer is 
t’r op paad gewaes en haet t’r in ein observatietentje gezaete en 500 oer aan de 
montage gewirk. In de film zeen de geluide van de natuur te heuëre same mit meziek 
dae Ton zelf gecomponeerd haet en ingesjpeeld. En zoa secuur es t’r graassjprietjes 
sjildert, zoa mótte ouch z’n mezieknoate klinke. 
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Mer aan al die sjoanheid 
wo Ton Vranken ós 
opmerkzaam op maak, 
gaon jaomergenóg de 
meiste van ós achteloos 
verbie. En in dit verbandj 
is dees oetsjpraak waal 
toepasselik: “Wij maken 
grote reizen om dingen te 
zien, waarop wij in onze 
woonplaats geen acht 
slaan.” Dees wies weurd 
zeen neet van eine 
tiedgenoot, mer van de 
wijsgeer Plinius, dae 
laefde van 23 tót 79 nao 
Christus. Mer dit auwd 
gezègkde is nog altied 
actueel.  L’histoire se 
repète. Daoveur is ’t fijn 
det weer in ós 
gemeinsjap ‘ne 
kunstenieër es Ton 
Vranken höbbe dae ós, 
door zien creaties 
sjtimuleert óm de 

sjoanheid van ós eige 
netuursjatte te óntdèkke 
en te waardere. 

 

 

Ton, 
Weer haope van harte deste mit dien talente blifs woekere en wunsje dich daobie 
väöl inspiratie toe.  
En doe wèts waat de Romeine zagte: “De kunst duurt lang, het leven is kort”. 
Sukses mit dien ieëste expositie in Zöstere, de plaats die neet allein greuëtsj kan zeen 
op zien historie, mer ouch op zien netuur. Zöstere, wo Limburg op z’n sjmaals is, 
mer wo weer kónne zègke: 

Weer haute Limburg sjoan biejein 
Want anges veel ’t oetrein! 

Geer allemaol väöl kiekgenot toegewunsj en dank veur eur aandach.  
  

Hun laatste winter 
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BUSREIS STEYL / RONDVAART MAASPLASSEN.  
Jos Douven 

Voor de deelnemers aan onze laatste busreis van het jaar was het op deze 
dinsdagmorgen de 15e september, na het opstaan, wederom nog eens in de ogen 
wrijven. Höb ich ’t noe waal good? moet menigeen gedacht hebben bij het zien van 
een grote vuurrode dubbeldeks bus op het Salvatorplein. Het grote opschrift 
“Spanje”, aan weerszijde van de bus, maakte de verwarring alleen maar groter. 
Gelukkig maakte onze voorzitter al vlug duidelijk dat het gaaroets neet om een 
misverstand ging. Het in Susteren  gevestigde, vertrouwde busbedrijf ZN-reizen is 
tussentijds opgegaan in “Boosten reizen” uit Hoensbroek. Zo gaan de tijden te enen 
male…… ,vandaar! Na diverse echtelijke discussies over de vraag “Wils dich ’t 
leefste baove, of gaon weer toch mer ónger zitte?” vertrok de dubbeldekker stipt op 
tijd, om 10.00 uur. 

Aangezien de drukte van het spitsuur al geruime tijd achter ons lag en de Roer- en 
Swalmertunnel  hun grote gaapaoves  bij het inrijden gelukkig open hielden, verliep 
de reis voorspoedig en werd Steyl rond 10.45 uur bereikt. Bij aankomst maakten de 
statige kloostergebouwen meteen al een diepe indruk. Ons 38-koppige 
reisgezelschap werd vervolgens door onze twee gidsen hartelijk ontvangen in de 
“gastenruimte”. Een korte film over de ontstaansgeschiedenis en het gebruik van het 
imposante complex schetste een goed beeld van wat ons te wachten stond. Zo werd 
het missiehuis in 1875 gesticht door de, in 2009 door paus Johannes Paulus II heilig 
verklaarde, Duitse pater Arnold Janssen. Arnold Janssen was helemaal gegrepen 
door het ideaal van de missie. Naast de mannencongregatie “Gemeenschap van het 
Goddelijk Woord” richtte hij ter plaatse twee vrouwencongregaties op. “De 
dienaressen van de Heilige Geest” voor het actieve missiewerk en een gemeenschap 
van slotzusters van eeuwigdurende aanbidding ter ondersteuning van het 
missiewerk.  

Tot zijn dood in 1909 waren ruim 5000 missionarissen vanuit Steyl over de hele 
wereld verspreid aan het werk.  

Verdeeld over twee groepen vond vervolgens de rondleiding plaats. Als eerste werd 
het missiemuseum bezocht. De “portier”, een opgezette bruine beer, gaf bij 
binnenkomst al een beeld van wat ons te wachten stond: een fascinerend museum, 
dat in de loop der jaren nauwelijks is veranderd. Zo bewonderden wij prachtig 
Javaans houtsnijwerk en een unieke, zeer uitgebreide verzameling insecten en 
vlinders. De verscheidenheid aan bij elkaar gebrachte opgezette dieren sprak nog 
meer tot de verbeelding. In volle, meters hoge vitrines “vechten” honderden beesten 
om een plek. Voor de echt geïnteresseerden was de tijd gewoonweg te kort om alles 
in detail te bewonderen. Maar de tentoongestelde verzameling gaf wel een prachtige 
doorsnede van wat onze missionarissen van de overzeese missiegebieden meenamen 
of opstuurden. Sporen van exotische culturen van het gastland waar zij hun 
missiewerk verrichtten. 
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Via het buitenterrein bezochten we vervolgens een deel van de kloostergebouwen. 
De dubbele kerk, in de vorm van een beneden en boven elkaar gebouwd Godshuis, 
was wel heel bijzonder. In de Benedenkerk bevindt zich de vrije eenvoudige 
sarcofaag van de stichter, Arnold Janssen.   
Maakten de imposante kloostergebouwen al diepe indruk, de bijbehorende 
kloostertuin deed hier geenszins voor onder. Een weelderig, onvoorspelbaar park 
met “kathedralen” van bomen, meditatieplekken, grotten en moestuinen. Drentelen 
over de slingerende paden en hierbij de natuur om je heen rustig laten inwerken, 
vormt als het ware een oefening van onthaasten. Voor degenen die Steyl nog nooit 
bezochten was de reactie dan ook eensgezind: Ich wis neet det zoa get sjoans zoa 
kort bie ligk…! Met de gedachte  om na deze eerste kennismaking dit prachtige 
missiedorp in de toekomst zeker nog eens, op een dan mooie zomerdag, te bezoeken. 
De middaglunch in het aan het centrale plein gelegen restaurant “’t Vaerhoes” 
smaakte naar ieders tevredenheid. 
Vervolgens zette de bus koers richting Roermond, voor “inscheping” met de zeer 
mooie en moderne panoramische rondvaartboot van rederij “de Veerman” uit Neer. 
Een uitgebreide rondvaart over de Maasplassen stond immers op het 
middagprogramma. Mooi op tijd, een mooie aanlegplaats, maar mooi geen boot….! 
Hoe onze voorzitter al speurend naar de boot zich van kade naar kade de lónge oet 
‘t lief rende. Door de stevige wind was aanmeren in de insteekhaven te Roermond 
onverantwoord. Na kort GSM-overleg met de kapitein (noe waal zoa henjig óm zó’n 
dèngk bie dich te höbbe…) was een nieuwe aanlegplaats echter al vlug gevonden.  

De boot was enkel door ons gezelschap afgehuurd. Hierdoor was voor iedereen een 
mooi plaatsje achter het grote panoramaglas voorhanden, met prachtig vrij uitzicht. 
Al vlug verscheen de dampende koffie en overheerlijke vlaai op de ruime tafels en 
lieten vooral een aantal heren zich “d’n Trappis” good sjmake….  Bij een 
fascinerende vaart over de diverse plassen, langs het drijvende resort “Marina 
Olderhuuske” en verscheidene jachthavens, bleken Herte, Maerum en Oal, drie 
dörpe en eine pesjtoar  vanaf het water er ineens heel anders uit te zien….   

Na keurig in Roermond aangemeerd te hebben, zette de bus vervolgens weer koers 
in noordelijke richting voor het afsluitende diner in restaurant “Den Herberg”, 
gelegen aan de Rijksweg te Belfeld.  

In het restaurant, gevestigd in een oude boerderij, blijkt de tijd wel stil te zijn blijven 
staan. Waar je maar kijken kunt, wemelt ’t van grootmoeders-attributen. Na onze 
eerste overheerlijke kennismaking enkele jaren geleden stond super-gastvrouw Maril 
ons al buiten op te wachten. Ook nu weer was het door haar partner Puck en naaste 
medewerk(st)ers bereidde drie-gangen-menu:  lek vinger, lek doem! Hier kan het 
echt niet zo zijn dat iemand bij het verlaten nog met een knorrende maag naar buiten 
gaat. Helaas kende de gezelligheid hier wél tijd… Al was het dat, met meer dan een 
uur vertraging en een behouden vaart, de bus dik na 21.00 uur weer in ós deerbaar 
Zöstere arriveerde.   
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Gevelverhäölkes 
Evert Zits 

Wie al eder verteld, höbbe weer ós gevelwanjeling beperk tót de vreugere gemeinte 
Zöstere. Mer dao hawte weer ós dees kieër neet aan en waal óm ein bezunjer raeje. 
’t Geit zich óm eine groate prachtige gevelsjtein in Ech. Dae sjtuit in d’n topgevel 
van de groate hal aan de Aasterbergerweg, die beheuërt  tot ’t enorm febrikscomplex 
van de vreugere daakpannefebriek “De Valk”.  
De reaje det weer dit ziesjprungske nao Ech make is, det dit bezunjer kunswerk in 
de dartiger jaore van de veurige ieëw  is gemaak door de Zösterse beeldhouwer 
Mathieu van Thoor. 
 
Op de gevelsjtein (officieel benaming ‘timpaan’)  sjtuit ’t jaor vermeldj det de febriek 
is geboewd; MCM (1900) en ’t opsjrif Fa. J. Meuwissen. In ’t midde eine 
aanvlegende valk mit in zien peuët ’n daakpan mit aan weerskenj golvende 
seermotieve en dao ónger aangegaeve Dakpannenfrabiek “De Valk”. 
 

 
 

Ómsjtreeks 1900 wórt dees daakpannefebriek geboewd door Hubert Antoon 
Meuwissen, eine industrieel aafkómstig oet Valkenburg. Daomit kan ouch de relatie 
mit de benaming “De Valk” waere gelag. 
De Echter pannefebriek greujde oet tót de groatste van Europa. In de topjaore wirkde 
d’r driehónderdvieftig man, neet allein oet Ech mer ouch oet ómligkende plaatse. 
Door de jaore haer höbbe ouch luuj oet Zöstere gewirk “oppe Valk”. 
Midde jaore zestig van de veurige ieëw is de febriek gesjlaote. De groate febriekshal 
aan den Aosterbergerwaeg is daonao veur allerhandj doeleinde in gebroek gewaes. 

VOLKSCULTUUR 
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‘t Imposant geboew, det domineert in ’t sjtraotbeeld, maak noe ‘ne verwaarloosde 
en desolate indrök. De vraog herbesjtömming of sjlope begint actueel te waere. ’t Is 
mer te haope det neet gekaoze zal waere veur de sjloophamer, mer veur ’n passende 
nuuj besjtömming, zoa neuëdig in aafgesjlankde vorm. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed haet dit monumentaal pandj hoag 
gewaardeerd en ómsjreve es ”een fabriekshal van algemeen belang vanwege 
cultuurhistorische en architectonische waarden”. 
En euver de gevelsjtein wurt opgemerk: “Het fraaie timpaan met de naam van de 
fabriek draagt bij tot de illustratieve waarde van de hal.” 
Krig Mathieu van Thoor oet Zöstere postuum nog ’n sjoan kómplemènt! 

Mathieu van Thoor 
Deze artistiek begaafde man genoot ouch boete Zöstere 
groate bekèndheid. In versjeije Limburgse plaatse zeen 
werke van deze beeldhouwer te vènje. Hae woor ouch eine 
knappe sjilder en teikenieër, dae zien kènnis en vakmansjap 
ouch doorgoof aan angere. In vreuger jaore is hae d’n 
oprichter en leider gewaes van ’t Lucasgilde, ’n plaatselike 
vereniging die zich de beoefening van de kuns es doel 
sjtèlde. Mit väöl toewiejing en ummer belangeloos haet t’r 
tót op hoage laeftied väöl amateurs op waeg gehólpe in 
teikene, sjildere en boetsere. Bie mènnige Heiligdomsvaart 

zörgde hae veur óntwerp en oetveuring van artistieke sjtraotverseringe. 

Mathieu van Thoor sjtórf in 1961 op de laeftied van viefenseventig jaor. 
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Jaar van de Mijnen 
Evert Zits 

M’n haet ’t jaor 2015 oetgerope tót “Jaar van de Mijnen”. De aanleiding woor det 
vieftig jaor geleje minister Joop den Uil de sjloeting van de Limburgse miene 
aankondigde. ’t Beteikende ’t ènj van ein tiedperk. 
Op allerhandj menere haet m’n dit jaor de historie van de miene ónger de aandach 
gebrach, wobie mit name ’t leef en leid van de Limburgse kómpels oetveurig aan de 
orde is gekómme. 
Noe dit herdènkingsjaor op zien ènj löp, wille w’r ouch in d’n Heemklank effe 
ingaon op ’t mienverleje. Want de “koel” en de “koelluuj” höbbe vreuger ouch in de 
Zösterse samelaeving’n groate rol gesjpeeld. 
Mer den mótte w’r daoveur nao Gelaen gaon wo zich in ’t Mauritspark ’n groat 
mienwirkersmonument bevuntj. 
Det w’r det oetsjtepke nao Gelaen make, haet ’n bietje chauvinistische raeje! Dit 
prachtig kunswerk is namelik in 1937 gemaak door Mathieu van Thoor oet Zöstere, 
nao ein óntwerp van de kunstenieër Eugene Quanjel oet Haerle. 
In reliëf is ’ne groep mienwirkers oetgebeeld mit ’t opsjrif  Mijnindustrie; ’t is twieë 
maeter fieftig breid en eintachtig hoag. 
Bie ’t mienwirkersmonument bevunjt zich ’n geliekend monument mit ’t opsjrif  
Landbouw. Daen titel  wurt oetgebeeld door eine boer dae mit kar en paerd d’n ougs 
bènnehaolt. Ouch dees sjoan creatie is van ’t duo Quanjel – van Thoor. 
 
 
 
  

VOLKSCULTUUR 
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In dit herinneringsjaor van ’t mienverleje is ’t treffend gedich  Op de kneen  zeker 
toepasselik. ’t Is in 1978 gesjreve door Sef Sjölpe oet Deetere, mede-oprichter van 
de Natuurvrienden, gesjtórve in 2009. 
 

 

 
Op de kneen 

Koelluuj wore riek. 
Ein riek van kómpels. 
Ónger de gróndj woor det riek. 
Van kómpels die zoa riek wore. 

Kómpels wore sjötte. 
Det woor tradisie. 
Kómpels woor tradisie. 
Wie de sjötte wore. 

Op de kneen in de stöp. 
Stöp brach hun op de kneen. 
Wie in de kirk. 
Pestoar hun op de kneen brach. 

De móndj vol van de bóndj. 
Nog altied op diezelfde kneen. 
Want riek wórt erm gemaak. 
De bóndj dae heel de móndj. 
 

 
 

Woor de Koel zoa good? 
Zoa good es goud? 

Zwart goud det woor good. 
Mer neet de Koel. 
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Op zeuk nao God 
Evert Zits 

In d’n Heemklank nummer twieë van dit jaor sjtuit ein treffend vers van oze 
plaatsgenoot Ad van Mierlo mit d’n titel Woor God ouch mer eine vluchteling. Hae 
besjrif dao-in de dramatische gebeurtenisse es gevolg van versjeije brandjhaarde in 
diverse lenj, mit name in Syrië. ’t Leid en de ieëlenj van de sjtruim vluchtelinge, 
womit w’r bekans jedere aovend op d’n TV gekonfronteerd waere. 
En hae vreug zich aaf woveur dae God, es t’r den ech besjtuit, dees versjrikkinge 
lieët gebeure. Ad haet tevergaefs euveral nao God gezóch. 

Wo is God? Det zal zich mènnigein waal èns in groate vertwiefeling höbbe 
aafgevraog. En den dènk ich aan 7 november 1944. Noe ich dit sjrief, sjus 
einenzeventig jaor geleeje, doe de ganse bevolking van Zöstere, midde in ’t 
oorlogsgeweld, moos evacuere nao Posterholt. Det ónzègkbaar leid det ós doe haet 
getróffe. M’n haet doe ouch tevergaefs nao God gezóch. 
Wie vilt det te verklaore mit waat m’n ós haet veurgehauwte det God de ieëwe door 
troe en zörgzaam mit ós ómgeit? En zien belofte:  Ik zal met U zijn alle dagen, tot 
aan de voltooiing van deze wereld  (Mt. 28.20). En ich dènk aan ’t thema van de 
Heiligdomsvaart 1993  God zelf heeft gezegd (Hebr. 13.5): Ik laat u niet alleen. 

En zoa blieve weer mit raodsele ómgaeve. Mer mesjien kan ich toch get dudelikheid 
versjaffe euver die afwezigheid van God ! 
Det is te laeze in ’t book  Lachen mag van God2  mit es óngertitel  De verrassendste 
verzen uit de (a)religieuze poëzie door C.J. Aarts en M.C. van Etten (1997) 
’t Betreffende gedich hèt “Vader” en is gesjreve door Alexander Pola, bekènd van 
de in de tachtiger jaore vermaarde zanggroep Farce Majeur van de KRO. 
 
Vader 

‘Waarom hebt Gij mij verlaten?’ 
Klonk het snikkend van het kruis. 
Maar het mocht geen donder baten, 
Want de Vader gaf ‘niet thuis’. 
Vader hield in later jaren 
Ook niet bijster van gezeur 
En ook Rome’s martelaren 
Riepen voor een dichte deur. 
Vader bleek ‘niet thuis’ te geven 
Steeds als je Hem nodig had 
 
 
 

En het hielp niet, om het even 
Hoe je smeekte, vloekt’ of bad… 
Laatst nog: Twintig miljoen Russen,  
Joden, zowat zes miljoen…  
Vader was niet thuis intussen, 
Die had elders iets te doen… 
‘Ondoorgrond’lijk zijn Zijn wegen…’ 
Maar men weet wat dat beduidt: 
Op één vraag wordt steeds gezwegen: 
‘Waar hangt Vader nou weer uit?’ 
 

Alexander Pola 
 

 
 
                                                      
2 ’n Oetsjpraok van de bekènde sjriefster Annie M.G. Schmidt. 

GEDICHTE 
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Effe Raoje deil 2 
Annie Schreuders-Derks 

1. Lótsje 
1. Van emes profitere 
2. Aels drènke mit ein rietje 
3. Kaolesjtein tösje de kaole die neet brende. 

2. Vleuëkieës 
1. Keeshundje waat vol mit vleuë zit 
2. Saort pasta óm dich in te sjmaere taege de vleuë 
3. Komienekieës. 

3 Kaskenate 
1. Dikke batse 
2. Väöl kómplemènte höbbe, dikdoon 
3. Kaartsjpeel mit de keuning es hoogste kaart. 

4. Persjónkel 
1. Awwerwètse sjónkeldans 
2. Sjoestergesjieër óm sjoon te sjtikke 
3. Fieësdaag van Sint Franciscus 2 augustus. 

5. Oetsjläönder 
1. Aerpel van de awwe ougs wo weer nuuj aerpelkes aan wórtele 
2. Oetsjmieter bie ein café of bar 
3. Oetsjlaonde brandj. 

6. Laepsje Jud 
1. Sjlumme Jud 
2. Woord waat in ’t Zösters gaar neet besjtuit 
3. Bujele ónger de ouge. 

7. Juddevleisj 
1. Giftige paddesjtool 
2. Vleisj waat Judde mit Paosje aete 
3. “Wildj vleisj” waat men waal èns zuut bie ein litteiken det neet good 

behanjeld is. 

8. Wienieë kriege weer ein keusjke? 
1. Wienieë geis doe trouwe? 
2. Oet ein kènjerleedje det mit Sint Maerte langs de deur wurt gezónge  
3. Mótte weer nog lang wachte tót des doe get duis? 

9. Notebóks 
1. Bolster wo de neut inzitte 
2. Benaming veur ein pófbóks 
3. Zelf bedach woord det neet besjtuit. 

EFFE RAOJE 
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De Grote Zilverreiger 
Jan Smeets 

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat in de afgelopen nazomer en winter in de 
buitengebieden van Susteren meer Grote Zilverreigers aanwezig waren dan in 
voorafgaande jaren. In de weilanden en langs de beken Geleenbeek, Vloedgraaf, 
Rode Beek en Middelsgraaf foerageerden lange tijd 10-13 ‘Grote Zilvers’. Een groep 
van maximaal 10 ‘Grote Zilvers’ was lange tijd aanwezig in de weilanden net over 
de Duitse grens tussen Schalbruch en het IJzerenbos. De ‘Grote Zilver’ kwam hier 
vóór de eeuwwisseling helemaal niet of maar zelden voor. Deze hoge aantallen 
hebben ongetwijfeld te maken met de zachte winter ‘14-’15. In zachte winters blijven 
de vogels langer in het land voordat ze verder trekken naar warmere gebieden om te 
overwinteren. Uit tellingen blijkt dat ook de aantallen broedvogels in Nederland en 
West-Duitsland al enige jaren een kleine groei kennen.   
De Nederlandse broedpopulatie bevindt zich in de Oostvaarders- en 
Lepelaarsplassen en telt 200-250 broedparen. De ‘Grote Zilver’ broedt sinds 1978 in 
ons land. 

  
Literatuur: 
Tijdschrift Vogels, Vogelbescherming Nederland 
Sovon-Nieuws 2015  
  
Jan Smeets, Jozefstraat 15  
6114 EG Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl 

NATUUR 
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Vrij zeldzame vlinders in ’t Hout  
Jan Smeets 

‘t Hout in Susteren met zijn bloemrijke wegbermen biedt al decennia lang een 
paradijs voor vlinders. Ook dit jaar konden vlinderliefhebbers weer volop genieten 
van al die prachtige mooi gekleurde vlinders op zoek naar voedsel op de bloemen 
van de planten in de bermen en greppels. Op zonnige dagen in juli en augustus kom 
je hier ogen te kort om de vlinders die van bloem naar bloem fladderen op zoek naar 
honingdauw* en nectar** te aanschouwen.  
In de maand juli werden twee vrij zeldzame vlinders waargenomen op de bloemen 
van koninginnenkruid dat in volle bloei stond: de Keizersmantel en de Spaanse vlag. 
Een genot voor de toegesnelde vlinderspotters en fotografen uitgerust met camera’s 
en statieven om deze prachtig gekleurde vlinders te bekijken en foto’s te maken die 
details weergeven van de vleugeltekening, roltong, antennen*** en 
geurstrepen****.   
* Kleverig, suikerachtig vocht, ** suikerrijke vloeistof die door planten wordt 
geproduceerd, *** dienen als reukorgaan, ****verspreiden voor het andere geslacht 
aantrekkelijke geurstof 
 
Keizersmantel  
De Keizersmantel is de grootste inheemse parelmoervlinder. De bovenzijde van de 
vleugels zijn helder oranjebruin met zwarte vlekken en strepen. Mannetjes hebben 
opvallende donkere geurstrepen op de voorvleugel, die bij de vrouwtjes ontbreken. 
De onderzijde van de achtervleugels is groenachtig met zilverwitte strepen. De 
rupsen zijn donkerbruin van kleur met twee gele rugstrepen en geelbruine doornen. 
De Keizersmantel werd in de periode juni-augustus in Limburg 10 maal 
waargenomen. 

NATUUR 
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Spaanse vlag     
Deze grote prachtige nachtvlinder is ook overdag actief. Op warme zonnige dagen 
wordt hij vaak waargenomen op de bloemen van koninginnenkruid, vlinderstruik en 
distels. De voorvleugels zijn in rust zwart gekleurd met geelwitte banden. De 
achtervleugels zijn felrood met zwarte vlekken. In de vlucht zijn de felrode 
achtervleugels van deze zeer mooie vlinder te bewonderen. De rups is grijszwart van 
kleur met een gele rugstreep. De Spaanse vlag is in Limburg minder zeldzaam dan 
de Keizersmantel. In de periode juli-augustus werd deze prachtig mooi gekleurde 
vlinder 100 maal waargenomen.  

 
 
 
Al meerdere jaren worden de bermen en greppels langs de NS-spoorlijn in ’t Hout 
in de zomermaanden niet gemaaid. Met als resultaat een overweldigende 
bloemenpracht. Bij de eerste zonnestralen warmen deze plaatsen snel op waardoor 
veel vlinders al in de ochtenduren actief zijn.  
Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren 
Jan-smeets@ziggo.nl 
Literatuur: Veldgids Vlinderstichting 
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Heide 
Wil Schulpen  

Op de oudste kadasterkaart 
welke omstreeks 1840 
gemaakt zal zijn met veel 
gegevens van rond 1819 
vindt men een twintigtal 
huizen, woningen of 
boerderijtjes met schuren en 
stallen. Aan de Aardenweg 
lag natuurlijk nog de hoeve 
IJzerenbos, welke 
omstreeks 1700 tot de 
goederen van de hertog van 
Gulik behoorde. 
 
De bewoning is 
geconcentreerd in twee 
gebiedjes: 
 

- Noordwestzijde van de huidige Heidestraat tussen de Aardenweg en de 
Pissumerweg. In dit gebied lag ook de oudst bekende bewoning. 

- Aan de zuidoostzijde van de huidige Heidestraat tussen de Aardenweg en de 
Tunnelstraat. 

Op basis van gegevens uit het meetboek van 1783 nemen we aan dat de bewoning 
van de Heide omstreeks die tijd vijf/ zes huizen was, naast de hoeve IJzerenbos.  Dat 
betekent dan dat het gehucht binnen een halve eeuw drie/ vier keer zo groot is 
geworden. 
Waaraan zou die groei te danken zijn? In ieder geval moeten die mensen die erbij 
kwamen in hun levensonderhoud hebben kunnen voorzien. Industrie of ander 
bijzonder werk is in of om de Heide niet gesignaleerd. 
In Heemklank 2008 nummer 1 heb ik een document beschreven over allerlei gronden 
die door de gemeente in pacht werden uitgegeven. Deze gronden liggen 
voornamelijk in het gebied Heide – Susterder Broek.  
Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de groei van het gehucht Heide einde 
achttiende eeuw is ingezet en een gevolg was van het uitgeven van grote stukken 
“gemene gronden”. En zoals het altijd is geweest, gingen velen wonen bij de gronden 
welke ze bewerkten. Door steeds weer gronden te cultiveren kon Heide in de 
negentiende eeuw sterk groeien. 
 
Op het kaartje is te zien dat de Koyerstraat, in die tijden ook wel Heideweg genoemd, 
achter de Pissumerweg versmalde en bij de iets hoger gelegen gronden doodliep. 
Hetzelfde is te zien bij de Rijdtstraat die eindigde in de Aardenweg. 
  

HISTORIE 
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Susteren, twee eeuwen Nederland (1814-2014)  (VIII) 
Wil Schulpen 
Scholen 
Met de woningbouw aan de Marialaan verrees ook een school. Het gebouw werd 
getekend door de Nieuwstadtse/ Sittardse architect Wielders. Hij tekende eigenlijk 
twee scholen, waarbij de tweede gespiegeld was in de oostelijke muur van het eerste 
gebouw. De bedoeling was, dat wanneer er voldoende kinderen waren, de gemengde 
school gesplitst zou worden in een aparte meisjes- en jongensschool. Deze St. 
Josephschool werd in 1922 in gebruik genomen. 
Acht jaar later werd een tweede school, Mariaschool, gebouwd. Het plan van 
Wielders werd niet meer uitgevoerd. Men liet een beduidend goedkoper gebouw 
neerzetten, dat inmiddels afgebroken is. De school van Wielders heeft een beter lot 
getroffen; het is inmiddels rijksmonument. 
 

Het oorspronkelijke plan van Wielders 
  

HISTORIE 
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De lazaristen 
Willem Meuffels, die Susteren aan de zusters had 
geholpen, werd ook weer door pastoor Tijssen 
ingeschakeld om het nieuw te stichten rectoraat 
vorm te geven. Met en naast de kerk werd een 
klooster gebouwd en dat werd in gebruik 
genomen door de lazaristen. Willem Meuffels 
werd de eerste rector. De bevolking van het 
klooster was wisselend. Tijdens wereldoorlog II 
werd het gebruikt voor de tijdelijke opvang van 
jonge missionarissen, die na de oorlog naar hun 
missiegebieden vertrokken. Enige tijd later moest 
het klooster opvang bieden aan missionarissen, 
welke uit China verdreven waren. Onder hen was 
in Susteren de bekendste pater Nico Roozen. Hij 
publiceerde in de jaren 1958-1961 vier boekjes, 
waarin hij een belangrijk gedeelte beschreef van 
het kerkelijk en een weinig wereldlijk erfgoed 
van Susteren, zoals de grafstenen in de 
Amelbergakerk, de zegels van Susteren, belangrijke kunstschatten en natuurlijk een 
uitgebreide beschrijving van de Amelbergakerk. Zoals ook de zusters Susteren enige 
jaren geleden verlieten, zo ook wordt de kerk van Mariaveld sinds enkele jaren niet 
meer bediend door een lazarist. 

De Mariakerk3 
Mei 1916 was Willem Meuffels officieel tot bouwpastoor benoemd. Twee weken 
erna koopt hij als gevolmachtigde van de Amelbergaparochie een stuk grond. Hij 
werkte vanuit een nog overgebleven abdijgebouw, dat in Susteren ‘t Sjtuf  genoemd 
werd. Nog voor de winter werden grote hoeveelheden stenen van de ringoven van 
Custers aan de Dieterderweg aangevoerd en voorjaar 1917 werd begonnen met de 
bouw. Het kerkbestuur van de Amelberga-parochie kocht en ruilde gronden en 
verkreeg daardoor in 1917 gronden in Onderste Kamp. De kerk kreeg als 
patroonheilige Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. 
De kerk is ontworpen door architect Caspar Franssen uit Roermond. Franssen had 
een herkenbare stijl. Zijn kerken zijn meestal  uitgevoerd in baksteen, met accenten 
in rode verblendsteen. De kerk heeft duidelijke romaanse kenmerken, zoals de 
halfronde boog als afwerking boven vensters en deuren. Ook bij het interieur is deze 
boog overheersend. Daarbij heeft zij de typische basilica-vorm: de zijbeuken zijn 
half zo hoog en half zo breed als het middenschip. Uiteraard ontstaat er dan een 
lichtbeuk met vensters die het middenschip verlichten. Men kan de kerk scharen 
onder de neo-romaanse kerken. De architect heeft ongetwijfeld dit plan gemaakt met 
in gedachte de Amelbergakerk. 
                                                      
3 Sander van Daal, De kerk van Mariaveld; een architectuur- en kunsthistorische beschouwing, in 
Heemklank 2009-3 
 

Pater Nico Roozen 
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Wereld Oorlog I (1914-1918)4 
Een oorlog die zich afspeelde buiten de landsgrenzen en waarbij Nederland neutraal 
bleef. Maar aangezien in deze periode maar liefst zestig miljoen Europeanen 
gemobiliseerd waren, ondervond men ook hier problemen. Ondanks dat Susteren 
dicht bij twee strijdende partijen lag, heeft deze oorlog de Susterenaren niet voor 
problemen gesteld. Men kan zelfs spreken dat in deze jaren Susteren opbloeit, 
wanneer we het vergelijken met de achterliggende decennia. Veel nieuwe 
arbeidsmogelijkheden gloren er. Buiten schaarste van artikelen die afhankelijk zijn 
van invoer, zal het leven er steeds zonniger uitgezien hebben. 

Staat van beleg5 
Op 8 september 1914 wordt een proclamatie opgehangen in Susteren met de tekst: 
Besluit 8 september 1914 met ingang van 8 september 1914 in Staat van Beleg te 
verklaren o.a. de gemeente Susteren. In verband met bovenstaande wordt door het 
Militair Gezag nogmaals de aandacht gevestigd op het navolgende: Een ieder is 
verplicht gevolg te geven aan de oproep van een schildwacht of van een patrouille. 
Wanneer aan den éénmaal herhaalde aanroep geen gevolg wordt gegeven, moet de 
militair van zijn vuur- of van zijn blanke wapens gebruikmaken. 
Het is aan iedereen verboden berichten en opmerkingen betreffende militaire 
maatregelen, hetzij door middel van drukpers of op andere wijze bekend te maken. 
Voorts beveel ik dat de inwoners de in hun bezit zijnde wapenen en de ammunitie 
op daartoe aan te wijzen plaatsten inleveren en dat gevolg moet worden gegeven aan 
hetgeen, krachtens de wet door de militaire autoriteit, die namens mij het militair 
gezag in de gemeente uitoefent, wordt bepaald.  
De commandant van het Veldleger (Buhlman) 

Vluchtelingen 
Het zusterklooster was min of meer bij het oorlogsgebeuren betrokken, aangezien de 
Nederlandse kloosters van die orde behoorden tot de Belgische provincie van de 
orde. Het onderhield betrekkingen met Belgische kloosters, toen in de buurt van 
Antwerpen de nood door de oorlog groot werd . Zo nam het klooster te Susteren een 
groep van vier zusters met veertien meisjesop, die aan de zee vakantie hielden, maar 
besloten voor het oorlogsgeweld te vluchten en via Vlissingen kwamen ze in 
Susteren terecht. 
Een tweede groep kwam in Roosendaal aan en werd daar gehaald. In de groep was 
een oude, zieke zuster. Deze bleef in Susteren ook toen de anderen weer terug gingen 
naar hun klooster in België. Zij stierf hier en werd er begraven. 
Een ander probleem was de vele rondzwervende kinderen in Frankrijk. De zusters 
werden gevraagd om deze op te vangen en daartoe werd in Egmond een opvang 
georganiseerd. Vanuit Susteren gingen drie zusters er de opvang mee gestalte geven. 
Na de oorlog keerden ze weer. 

                                                      
4 E. Zits, Smokkelarij te Susteren tijdens Eerste Wereldoorlog, in Heemklank 2009- 2 en 3 
(Wil Schulpen en Anne-Marie Magermans), Dochters der Liefde 1902-2002 in Susteren en Nederland, 
uitgave Comité ‘Vincentius à Paulo, Susteren, april 2002 
5 Zie gemeentearchief 
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Een ander gevolg was dat de opleiding van nieuwe meisjes, die zuster wilde worden, 
niet naar het seminarie in België mocht gaan. De vijf nieuwelingen kregen hun 
opleiding in de laatste oorlogsjaren in Susteren. 

Heiligdomsvaat 1916 
In 1916 zou de vijfde heiligdomsvaart gehouden moeten worden. Pastoor Tijssen 
vroeg aan de bisschop om de vaart een jaar uit te stellen, onder meer omdat de 
mensen uit Isenbruch en Schalbruch door het oorlogsgebeuren de vaart dan zouden 
missen. Deze mensen zorgden immers voor een goede sfeer. 

Smokkelen 
Omdat in Nederland de schaarste aan producten veel minder was dan in Duitsland, 
ontstond er een levendige smokkelhandel. De grens bij Susteren met Duitsland 
bestond voor het merendeel uit bosgebied, dat zich zowel op Nederlands als op Duits 
gebied uitstrekte. In de loop van de tijd wed het steeds lucratiever en ging men zich 
organiseren. Van Duitse zijde werd het toegelaten, maar vanuit Nederlandse hoek 
kwamen er steeds meer bezwaren. De oorlogswet werd aangevuld met een nieuwe 
noodwet en de bestrijding van het smokkelen nam grote vormen aan: twintig 
soldaten moesten de grens gaan bewaken en zorgen dat het beëindigd werd. Het werd 
een steeds grimmiger strijd, waarbij ook niet geschuwd werd om te schieten. Hieraan 
herinnert nog een kruis langs de Aardenweg, waar een smokkelaar werd 
neergeschoten. 
 
 

Susterense smokkelaarsbende met varkens, geit en koe 
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Terugtrekkende Duitse soldaten 
Op 11 november 1918 werd de wapenstilstand getekend tussen de Geallieerden en 
Duitsland. De nasleep van dit oorlogsgebeuren had ook nog gevolgen voor Susteren, 
dat toen volop in het nieuws kwam.  
Susteren beleefde namelijk, geheel onverwachts, een invasie van Duitse soldaten. 
Een deel van het verslagen Duitse leger trok toen vanuit België, via de brug bij 
Roosteren, in Susteren over de Duitse grens. De afstand over de Nederlandse wegen 
van het Belgische Maaseik tot het Duitse Isenbruch bedroeg slecht zeven kilometer. 
Deze doortocht was natuurlijk op hoog niveau geregeld en goedgekeurd, maar kwam 
voor de bevolking van deze streek totaal onverwacht6.  
Voor de bewoners van Susteren en Roosteren werden het sensationele dagen. In de 
periode van 11 tot en met 23 november trokken ongeveer honderdduizend soldaten 
voorbij. Tot uit de verre omgeving kwamen de mensen, om deze exodus gade te 
slaan. De Duitsers moesten, nadat zij de brug over de Maas tussen Roosteren en 
Maaseik waren gepasseerd, al hun wapens inleveren, onder toezicht van Nederlandse 
militairen. In de weilanden nabij de Maasbrug te Roosteren stapelde het oorlogstuig 
zich op: geweren, bajonetten, mitrailleurs, sabels, revolvers, munitie enz. Er werd 
door de bevolking heel wat gehandeld met de Duitsers. Vooral verrekijkers vonden 
gretig aftrek. In ruil hiervoor kregen de uitgeputte soldaten levensmiddelen. Er kwam 
onder de bevolking ook veel oorlogstuig in omloop, dat afkomstig was van het 
wapenarsenaal aan de Maasbrug, hoewel dit streng werd bewaakt door de 
Nederlandse militairen.  

Duitse soldaten met voertuigen trekken door het centrum van Susteren; 
hoek Dieterderweg – Feurthstraat. 

  

                                                      
6 E. Zits, Exodus Duitse leger in 1918, in Heemklank 1984-3. 
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't Woor 1918.  

De Sjpaanse grip heersde erg, en ich hauw ze ouch en moos in bèd blieve, mer omdet t’r hieël get te 
sjaggele veel mit de sjeldaote, lepe väöl van mien kameräöj de Duitsjers aehternao.  

Doew ich heuërde waat zie zoa al krege, sjpróng ich 't bèd oet, deej ein dikke sjaal óm en ging de 
sjtraot op. Weer woonden achter 't kruuts in de Laojerie.  
Al vlot hauw ich twieë gaasmaskes en ein patroanetesj.  

D'n twieëde daag ein karbien oet 1916 mit 29 sjerpe patroane.  

D'n drieden daag ‘ne zak vol sjtevele, allemaol lènkse; niks aan te doon.  
Doew koom d'r ein kolonne aangemarcheerd en d'r naeve leep eine milletaer, dae eine Russiese 
moelaezel leide, en ich vroog 'm: "gaef 'm mich", en ging aan de sjtart van det deer hange. De 
passerende sjeldaote repe nao 'm: "lass das Tier doch laufen", "Lass Ihm los", "Schmeis ihm zum 
graben". En ich leep mer mit en doew hae veurbie Beckers woor, leet-t’r 'm los en zag: "Da, lauf 
zum teufel". Mer ich woor vlot d'rbie en leep mit 'm noa Wullem van Greet (Willem Mofers) en 
maakden 'm vas tösje de küj.  
Omdet d'r nemes woor, góng ich heives en zag taege mie moder, det ich ‘nnen aezel gekrege hauw 
en det ich dem bie nónk Wullem oppe koesjtal hauw sjtaon.  

Weer hauwe zelf gein plaats veur d'n aezel. Mer ich trof Sjeng Moufers en vertelde dem al euver d'n 
aezel. Mit Sjeng ging ich nao dem thoes en dao wórdt gehanjeld.   
Ich kreeg 40 gölje en dae aezel haet tót zoaget 1930 in de mèlkkar geloupe van Sjaak van Montfort. 
Hoes aan hoes!  
      
 
    Lewie (Louis) Hèllebraekers.  
      Haelder.  
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Uit het leven van deken Tijssen7 (8)8 
S. Tijssen, indertijd pastoor te Grathem 
Publicaties vanaf 1 november 1957 

Pastoor Susteren 1911 – 1919 

Tijdens zijn leven was het van pastoor Tijssen reeds wijd en 
zijd bekend dat hij alles weggaf. Op Rolduc werd hij 
geroemd en geacht om zijn strikte rechtvaardigheid en in 
Susteren en Sittard waren er geen parochianen die zich ach-
tergesteld voelden door hun pastoor, en toch mogen we zeg-
gen dat de armen en zieken 'n streepje voor hadden. Bij hen 
kwam hij het meest aan huis; voor hen, meende pastoor Tijs-
sen, dat hij het best moest zorgen. Waar hij dacht dat leed was en geholpen moest 
worden, daar ging hij naar toe – maar ze wisten hem ook te wonen en te vinden op 
de pastorie. Daar mocht nooit iemand ,,met niks" weggestuurd worden. ‘Zelf nooit 
iets vragen en nooit iets weigeren’ was het devies van L. Tijssen en een andere 
stelregel (naar wij menen overgenomen van een  heilige) : Liever heel vaak iets 
geven aan hen die het niet nodig hebben of niet verdienen, dan één keer iets weigeren 
aan iemand die het wel nodig heeft. Zijn portemonnee was vaak plat en leeg. 
Toen een pater met pastoor Tijssen  de pastorie uitkwam, zag de pastoor een arme in 
hun richting komen en zei: „Pater, laat ons doorgaan, want ik heb niets meer." Zo 
wilde híj de arme een weigering sparen en zichzelf het leed niet te kunnen geven. De 
arme kon doorgaan naar de pastorie, waar hij nog wel iets zou ontvangen. 
Doch ook op de pastorie was soms niets meer te vinden, zodat de huishoudster zelf 
op de bedel moest gaan. De oude Overste van het zusterklooster schrijft hierover het 
volgende: „Op een namiddag kreeg mijnheer Pastoor bezoek van Monseigneur — 
heel onverwacht. Pastoor Tijssen verzocht Zijne Doorl. Hoogwaardigheid op een tas 
koffie – het liep toch tegen 4 uur. Maar zijn zuster moest ondervinden dat de boter, 
het brood en zo wat alles uit de keukenkast verhuisd was. Gelukkig was het klooster 
vlug te bereiken en kon ze getroost en geholpen teruggaan – en die staaltjes 
herhaalden zich nog al eens, want brommen hielp niet: de pastoor met een goedige 
glimlach maakte het weer spoedig goed". 
Mgr. Schrijnen kwam onverwachts. Niet zo Dr. Poels, met wie pastoor Tijssen nog 
al te doen had, in verband met de stichting van Mariaveld en de woningbouw voor 
het spoorwegpersoneel. In die distributietijd kreeg de pastoor een telegram: „Kom 
eten; erwtensoep en een haring. Poels". Zodoende wist de doctor dat hij de pastoor 
thuis zou treffen en gaf hij te kennen dat ze in de keuken geen complimenten moesten 
maken. 
Eens dat de pastoor een paar nieuwe schoenen had weggegeven en iemand hem 
daarover aansprak, was het laconieke antwoord: „Die man heeft ze groter nodig dan 
ik." 
                                                      
7 Severinus Tijssen, 'Uit het leven van Deken Tijssen', in: De Limburgse Post. Weekblad voor Midden-
Limburg, 55 afleveringen verschenen tussen 5 juli 1957 en 25 juli 1958; De afleveringen 19 tot en met 
34 hebben betrekking op zijn taak als pastoor van Susteren 
8 Zie Heemklank 2009, 2 en 4, 2011,1 ; 2013,1; 2014,1. 

HISTORIE 
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Werd pastoor Tijssen ooit 'n opmerking gemaakt over zijn vrijgevigheid of 
ondersteuningen, dan was hij echt slagvaardig en gaf hij prompt een afdoend 
antwoord. 
Op weg naar een behoeftig gezin, werd hem gezegd dat die mensen eertijds in goeden 
doen waren geweest, niet hadden opgepast, en zoveel hadden gehad; waarop hij 
antwoordde: „Gehadj is erg." 
35 Jaar na zijn vertrek kunnen de mensen uit Susteren nog getuigen hoe pastoor 
Tijssen bij behoeftigen in de kast ging kijken of er ook nog wel genoeg 
mondvoorraad was. Mogelijk wilden de mensen hun nood verborgen houden. 
In de distributietijd kwam hij een groot gezin blijmaken met een paar eenden. Aan 
ieder kant had hij een brood onder zijn jas. De mensen zelf wisten niet hoe eraan te 
komen, maar de pastoor kreeg alles los. In die karige tijd had de burgemeester 
pastoor Tijssen 'n ham weten te bezorgen. Een paar dagen later was dit gewild artikel 
weer terug op het gemeentehuis. Niet vanzelf natuurlijk. De pastoor had ze weer 
afgegeven aan een z.g. arme. Deze ging er mee smokkelen, werd gesnapt en de pun-
gel kwam weer terecht op het gemeentehuis. Geen wonder dat de toenmalige deken 
van Echt kon zeggen dat pastoor Tijssen de adviseur was van dieven en leugenaars. 
Na een route van huisbezoek kwam hij vaker aanlopen bij de ontvanger van het 
burgerlijk armbestuur: pleiten en vragen of hij wou zorgen dat een of ander gezin 
gesteund zou worden. Bij voorbaat reeds ,,besten dank" en als de ondersteuning had 
plaatsgehad, kwam de pastoor weer opnieuw bedanken. Ook kon hij ongemerkt een 
ondersteuning achterlaten in behoeftige gezinnen; zij merkten het pas of vonden het 
als de pastoor vertrokken was. Dan weer liep de pastoor een winkelzaak binnen en 
vroeg of ze die of die niet konden helpen met wat textiel voor 'n baby. 
En wie zal zeggen wat pastoor Tijssen niet gelopen heeft en geschreven naar alle 
mogelijke  instanties om zijn mensen te helpen; dan was het voor ondersteuning, dan 
weer om iemand aan werk en verdiensten te helpen. Echt blij was hij met een behaald 
succes in deze ondernemingen. Mensen die meenden dat ze voor een baantje in de 
wieg gelegd waren, wist hij ook wel tot andere gedachten te brengen; en zo kon de 
pastoor vertellen, dat een man hem echt dankbaar was omdat hij, op aanraden van 
de pastoor een vak was gaan leren, waarmee hij beter de kost verdiende dan met een 
baantje waarop hij eerst gemikt had. 
Zo werd pastoor Tijssen echt de helper en de vader der armen. Is het dan wonder dat 
hij zelf de armoede ging beminnen en dat hij kon schrijven: „Ik moet zorgen dat ik 
arm sterf – dat ik bij mijn sterven niets, niets heb." 
 
Was pastoor Tijssen de vader der armen, evenzeer was hij de trooster en vader der 
zieken. Voor hen was hem niets te veel. Hoe slecht het weer ook was, hoe glad de 
wegen ook waren, niets kon hem weerhouden de zieken te bezoeken. Was het glad, 
dan trok hij sokken over de schoenen aan. Vroeg men hem of hij niet bang was om 
te vallen, dan luidde het antwoord: „Een oud paard staat en gaat vast." 
Moest pastoor Tijssen door duisternis en over slechte of besneeuwde wegen, waar 
kans was dat hij zou verdwalen, wat hem ook ooit overkomen was, dan kwam hij bij 
een taxihouder vragen of die hem er naar toe wilde rijden. 
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Bij de zieken deed hij alles om hen moed te geven en gerust te stellen. Hij was dan 
niet alleen bekommerd en bezorgd voor hun zielenheil, maar ook voor de 
lichamelijke gezondheid; en zo kon het gebeuren dat hij zieken de pols voelde en 
ook raad gaf voor hun kwaal. Dit werd hem door dokters wel ooit een beetje kwalijk 
genomen. Ontmoette pastoor Tijssen de geneesheer bij een zieke, dan wist hij deze 
even alleen te spreken om te informeren wat de man der medische wetenschap er van 
dacht. Dokter en pastoor konden ook wel eens van mening verschillen en zó kwam 
het dat onze pastoor eens tot een geneesheer zei: „Jelui Heren Doktoren komen wel 
bij zieken, maar niet bij stervenden." 
Pastoor Tijssen wist de zieken op te beuren en tot overgave te brengen, door hen 
voor te houden dat ziekte en leed 'n teken is dat 0.L. Heer hen niet vergeet, maar echt 
van hen houdt; hen niet alleen laat en klaar staat met Zijn hulp. 
 

Vóórdat hij bij de zieke weg-
ging, bad de pastoor eerst 
nog samen met de zieke 
enkele schietgebedjes, 
waarbij ook de plaatselijke 
heiligen niet vergeten 
werden Met de beste wensen 
voor een goede beterschap en 
de belofte spoedig terug te 
komen en voor de zieke te 
bidden, ging de pastoor weer 
verder. 
Die belofte om voor de zieke 
te bidden werd ook 
uitgevoerd. Niet alleen had 
de pastoor altijd een 
memento voor de zieken in 
de H. Mis, maar ook bij het 
gezamenlijk avondgebed op 
de pastorie werden de zieken 
niet vergeten en in ernstige 
gevallen zelfs met name ge-
noemd. 
 
 
 

Dit beeld is gemaakt door Huib Heijnen en  
door de Vereniging van Natuurvrienden 

 aan de Susterense bevolking aangeboden.   
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Waren er bij een zieke meer dan gewone moeilijkheden van geestelijke aard, dan 
vroeg pastoor Tijssen andere parochianen – echte bidzielen – daar eens extra voor te 
bidden. 
Meende de pastoor dat een zieke extra versterkende middelen nodig had, dan 
verschafte hij die zelf of zorgde dat ze er kwamen. 
Heel gemoedelijk kon hij ook bij de zieken op de bedplank gaan zitten. O.i. heeft 
pastoor Tijssen dit alleen gedaan als er in de ziekenkamer geen stoel aanwezig was 
of geen goede plaats waar zulk een meubel kon staan. Ernstige zieken werden vaak 
meermalen daags door de pastoor bezocht en bij stervenden was hij gewoon niet weg 
te slaan. Hij bleef bij hen, met hen en voor hen bidden totdat de dood was ingetreden. 
Daarna kon hij de familie troosten dat de overledene zo mooi en goed gestorven was. 
Een man die ontroostbaar was over het verlies van zijn zuster moest naast de pastoor 
voor het Kruisbeeld gaan staan en met hem bidden: „Heer Uw wil geschiede". 
Tot een vrouw, wier man gestorven was, en die erg moedeloos was, sprak pastoor 
Tijssen: „Moeder, kop boven water! En als je wat nodig hebt, kom je maar bij mij." 
De pastoor wilde niet dat iemand alleen in een sterfhuis zou slapen. Hij zorgde dat 
er nog iemand kwam overnachten. 
Toen de zoon van de burgemeester overleden was, ging de pastoor er 's avonds eten, 
omdat hij voorzag dat de burgemeester anders niet zou eten. Huisgenoten van een 
zieke, die heel drukke veldarbeid moesten verrichten en hun zieke toch niet alleen 
wilden laten, werden door pastoor Tijssen uit de nood geholpen. Zij mochten gerust 
een paar uur naar het veld gaan en ondertussen bleef de pastoor bij de zieke en op 
het huis passen. 
Een dame, die pastoor Tijssen raad vroeg over het aanschaffen van een boek wat 
handelde over geneeskrachtige kruiden kreeg te horen, dat zij dat boek zeker moest 
aanschaffen, want hiermee zou ze veel arme zieken kunnen helpen. De pastoor zelf 
heeft jaren lang met de Kneipp-inrichting gedokterd en altijd aparte Kneipp-koffie 
gedronken voor zijn reumatiek of jicht. 
1918 was het jaar van de Spaanse griep. Deze ziekte was in sommige plaatsen en 
ook in Susteren erg kwaadaardig en heeft er velen vroegtijdig naar het graf geholpen. 
Om de zieken niet te verontrusten werden bij dood en begrafenis de klokken niet 
meer geluid. 
De pastoor was van de morgen tot de avond op ziekenbezoek. Medische hulp was in 
Susteren bijna niet te krijgen, want de doctoren in Sittard en Echt waren overbelast. 
Toen kwam er inkwartiering van het Nederlandse leger. Op de pastorie kwam een 
officier van gezondheid. Dat was boffen voor pastoor Tijssen en de zieken van 
Susteren. Want eer deze officier het wist en alsof het de gewoonste zaak van de 
wereld betrof, was hij door de Pastoor ingepalmd en ging hij met hem op 
ziekenbezoek van de morgen tot de avond. 
Overal en altijd en voor iedereen klaar staan om te helpen, dat was een grote op-
vallende trek van pastoor Tijssen — en hij vond het heel gewoon dat anderen zulks 
ook deden en daarom durfde hij ook alles te vragen wanneer hij meende dat het zo 
moest en hoorde. 
  



44 
 

Nieuw boek over de Amelbergakerk 
Wil Schulpen 

Cornelius Hopp, student aan de universiteit Kiel (Noord Duitsland), had in overleg 
met zijn professor Klaus Gereon Beuckers als afstudeeropdracht de kerk van 
Susteren. Professor Beuckers was reeds bekend door zijn bijdrage over de 
Byzantijnse platen en de oude houten kern van het reliekschrijn van Amelberga.9 De 
belangstelling voor de kerk van Susteren zal Cornelius wel ingegeven zijn door zijn 
professor en begeleider. 
De studiearbeid van de heer Hopp is uitgegeven in de serie  Schriften aus dem 
Kunsthistorischen Institut der Christiaen-Albrechts-Universität zu Kiel. Het heeft als 
titel meegekregen  Die ehemalige Frauenstiftskirche St. Salvator zu Susteren und 
ihre Stellung in der Architektur des 11. Jahrhunderts. Het in 2014 uitgegeven boek 
bevat ruim tweehonderd pagina’s. 
Na enkele inleidend pagina’s worden een twintigtal pagina’s aan de geschiedenis 
van de abdij van Susteren gewijd. Het literatuuronderzoek van de onderzoeker heeft 
uiteraard geleid tot het gebruikelijke beeld dat in de literatuur is te vinden. 
Vanaf pagina veertig begint het echte werk. In hoofdstuk vier komt de 
bouwgeschiedenis en het onderzoek hierna aan de orde. Belangrijk hierbij zijn de 
restauratie van 1890 en de opgravingen in de negentiger jaren van de vorige eeuw. 
Hoofdstuk vijf, dat ongeveer honderdtwintig pagina’s in beslag neemt, vormt de kern 
van het boek. Het is getiteld  Der Neubau des 11. Jahrhunderts, die Einzelformen 
und seine Stellung in der Architektur der Zeit.  
Speciale aandacht 

 De buitencrypte 
 Het priesterkoor 
 Viering en kruisbeuken 
 Het middenschip met zijschepen (het Langhaus) 
 De westbouw 

 
De kerk wordt van oost naar west ontleed. Alle mogelijke elementen en vormen 
worden vergeleken met bouwdelen die in andere, romaanse kerken uit de elfde eeuw 
voorkomen. In de literatuur worden veel tegenstrijdige of afwijkende meningen en 
interpretaties aangetroffen. Het is vaak moeilijk om hierin een juiste weg te volgen. 
De een dateert de Korintische kapitelen omstreeks 900, de ander omstreeks 1070. 
Cornelius Hopp probeert een juiste mix te maken en geeft hierbij zijn conclusies. 
Hij besluit zijn werk met een datering van de bouw ca. 1060-1070.  
De kunsthistorische betekenis van het gebouw vindt zijn grondslag in meerdere 
delen.  De kerk van Susteren sluit, volgens Cornelius, het beste aan bij bouwwerken 
in Essen en Köln en omgeving. 

                                                      
9 Krone und Schleier, catalogus van ca zeshonderd pagina’s. Uitgegeven bij een grote tentoonstelling 
in Essen en Bonn. De heer Beuckers, zelf afkomstig uit Köln, was toen woonachtig in Stuttgart. Hij 
heeft zelfs tijdens zijn onderzoek naar de zilveren platen in Italië onderzoek gedaan.  

GELAEZE 
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Aw fotoos 

“Weer zeen van de sjötte van de Hei!” 
Biegaonde foto krege weer via Facebook gesjik van Chris Sanders, gebaore 
1920! Hae woont al eine ganse tied in Gennep, mer Zöstere sjtuit bie hem nog 
sjtieëds hoag in de vaan. De foto is gemaak kort nao de oorlog 1948-1950, bie 
gelaeg van de “inwiejing” van de prachtige nuje blawwe uniforme. 
Van lènks nao rechs: Chris Sanders, Harrie Savelkoul, Jacob Coonen, Sjang 
Savelkoul, Heinie Savelkoul, Willem Schreuders, Wil Savelkoul, Chris 
Savelkoul, Paul Jessen, Sef Willems, Gerrit Hellebrekers. Wae zou det klein 
jungske zeen? 
 
 
 

AW FOTO’S 
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+ 

Masthoff  foto oet 1921: 1.  Evert (sjus neet op de foto)   2.  vader Piet sr   
3.  Frans 4.  Bertha 5.  Door 6.  moder Hubertine Masthoff-Bohnen (gesjtórve 
in 1927!) 7.  To 8.  Agnes 9.  Piet jr 10. Herman 11. Charel 12. Mien 13. Mia 

Ein foto van nao de oorlog mit ein driedöbbele broelof van Charel, Herman en 
Evert; de bruudjes wore Lenie Kiers, Marietje Neuray en Ton Steyvers. NB 
Herman is jónk gesjtórve nao ein motoróngelök. Zien vrouw Marietje woor 
zjwanger van de veerde. Deze veerde zoon kreeg de naam Herman. 
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Óngerwiezeres Bertha is jónk gesjtórve aan TBC. 

Jeanne Masthoff koloniale ware Salvatorsjtraot 2  

Piet Masthoff es sjeldaot op motor Vugt 1939 
Foto’s  ingesjik door Evert Masthoff, Nuujsjtadt  



48 
 

Programma komende twaalf maanden  

Dinsdag 19 januari: Film van Ton Vranken over het werk van Evert Zits. 19.30 uur: 
Vastrada. 

Maandag 21 maart: Verschijnt Heemklank 01-2016. 

Dinsdag 19 april: Jaarvergadering. Annie Schreuders-Derks houdt nog in het kader 
van het jaar van de mijnen een verhaal over de mijnwerkersvrouw: 
“Mijnwerkersvrouw....zonder beroep?” 

Dinsdag 24 mei: busreis. 

Dinsdag 21 juni: “Midzomernach in Zöstere”. 

Zaterdag 13 augustus: Kroedwösj. 

Dinsdag 20 september: busreis. 

Dinsdag 18 oktober:  thema avond. 

Alle programmaonderdelen onder voorbehoud.   

 
 
De oplossinge van ‘t vraogesjpeelke.  
1-3 2-3 3-2 4-3  5-1 6-3  7-1 8-1 9-3 
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