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Verenigingsnieuws 
Ad Feijen 
 
40 Jaar Vereniging van Natuurvrienden in Susteren 
Op 19 juni 1970, het jaar van het milieu,werd op initiatief van Evert Zits een 
vergadering belegd in het gemeentehuis, waarbij een twaalftal personen aanwezig 
waren. Doel was te komen tot een vereniging die milieu en natuur  hoog in het 
vaandel zou hebben. Men kwam tot de conclusie dat ook in Susteren behoefte 
bestond aan een Vereniging  van Natuurvrienden. 
Er werd een voorlopig bestuur benoemd  met de heer Louis van der Vloet als 
voorzitter, Jean Dewaide als secretaris, J. van Kempen  en als leden de heren Chrit 
Schlangen, Zef Schulpen, André Vrehen en Evert Zits. 
Na de eerste georganiseerde wandeling kon men vierentwintig leden noteren. 
Op 3 december 1971 kwam het eerste verenigingsblad “De Merkhoef“ van de 
persen en heeft dit volgehouden tot 31 december 1977. 
In 1978 kwam de “Heemklank” voor het eerst op de markt  op A4 formaat , eerst   
met een kaft waarop een boomfoto en in 1990 gevolgd door een full-color 
gemarmerde uitvoering, ieder jaar in een andere kleur. 

En nu heeft U de nieuwe uitvoering  van de Heemklank  in handen , fris en modern 
van kleur uitgevoerd  overeenkomstig het model dat in de laatste jaarvergadering 
door de aanwezige leden is goedgekeurd. 
Wij hopen dat deze uitvoering het ook weer 20 jaar zal volhouden. 

Op deze plaats wil ik onze eigen huis-kunstenaar  Huib Heijnen  eens voor het 
voetlicht halen, ook al zal hij zijn wenkbrauwen ophalen hierover. 
Vanaf 1980 verzorgt hij pro deo  ,zowel de kaft als de illustraties in de Heemklank. 
Niet vergeten mag worden dat, zowel de kaft als de mooie illustraties van ons 
woordenboek “ Zösterse Kal ” .  
De Apostelbalk werd na drieentwintig jaar compleet gemaakt met een door  Huib  
gefabriceerd medaillon van de ontbrekende Christus Salvator. Het hoogtepunt als 
laatste, de buste van Pastoor Tijssen die Huib met enkel twee foto´s  en profil 
foto´s  ontworpen heeft.  
Huib, van harte bedank voor al deze jaren van medewerking. 
 
Uiteraard ook grote dank aan allen die het mogelijk ook prodeo mogellijk maken , 
dat  4 keer per jaar  ons orgaan kan verschijnen . Ik denk hierbij aan de 
schrijfsters/schrijvers van de proza en  pöezie en ik mag de bezorgers natuurlijk 
niet vergeten. Nogmaals ,iedereen heel  veel dank. 
 
In het kader van ons streven het erfgoed van de Zösterse historie in de vorm van 
oude gedichtjes,verhalen, foto´s etc. te behouden voor het nageslacht,  kreeg ik een  
telefoontje , of ik iets kon met een negental ordners gevuld met krantenartikelen 
van Susteren over de jaren 1982 tot 1983. Nog geen uur later had ik ze al in bezit. 
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Al bladerend vond ik een artikel over ons twaalf en een half jarig bestaan, dat U 
elders  in dit blad kunt vinden. Ons 25 jarig bestaan is geluidloos voorbij gegaan en 
dat willen wij bij ons 40 jarig bestaan goed maken.  

 Zoals U reeds in Heemklank nr.4 van 2009 heeft kunnen lezen, hadden wij  op 17 
januari  jl.  een  wandel- en fietsroute  willen uitzetten langs huizen en gebouwen  
die in de oorlog zwaar beschadigd waren, maar door de extreme  
weersomstandigheden, hebben wij deze niet kunnen verwezenlijken. Dit is 
verplaatst naar 23 april a.s.. 

Villa de Wal en de basiliek na de bevrijding 1945 
 
19 juni is de officiële dag  en wij wilden die dag een Zösterse avond houden. We 
kwamen echter tot de ontdekking dat o.a. die dag het wereldkampioenschap 
voetballen gehouden en daarom hebben wij deze maar uitgesteld tot 2 oktober  
2010. 

Het veertig jarig bestaan is een mijlpaal  voor  de Vereniging voor Natuurvrienden.  
Het laat zien dat we bestaansrecht hebben. Net als in  andere verenigingen  hebben 
wij ook onze hoogte- en laagtepunten gekend maar we zijn er steeds sterker uit 
gekomen. 

Ik zie de toekomst  voor onze vereniging dan ook met vertrouwen tegemoet en 
verwacht dat  het  gouden jubileum groots gevierd zal worden. 

Ik wens U allen een goed  robijnen feestjaar .  

Es God bleef. 
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Jaarvergadering 2010 agenda 
Op  maandag 19 april 2010 wordt in ’t Stift, Salvatorplein 2, de jaarvergadering 
van onze vereniging gehouden 
De agenda luidt als volgt. 

1. Opening  
2. Notulen jaarvergadering 2009 (in deze Heemklank) 
3. Jaarverslag secretaris  (in deze Heemklank) 
4. Jaarverslag Penningmeester (in deze Heemklank ) 
5. Kascommissie (verslag en nieuw lid) 

De dames Kiesouw en van Helden  vormen met de heer Har Princen de 
kascommissie. Mevrouw M. Kiesouw is aftredend  

6. Contributie  2011 
7. Bestuursverkiezing  
8. Reisprogramma 2010  
9. Rondvraag en sluiting van het officieel gedeelte en pauze 

 

Na de pauze de heer Jean Knoors. Uit ons jaarprogramma: “Na de jaarvergadering 
op 19 april hebben we  de heer Jean Knoors  weer in ons midden en hij zal  het 
hebben over de Schipperskerk in Grevenbicht. 
Er is grote overeenkomst met het rangeerterrein in Susteren en dit Schipperskerk. 
Het rangeerterrein kwam er nadat de spoorwegen  Limburg hadden aangesloten 
op het railnet in Limburg. Schipperskerk is er gekomen , nadat het Julianakanaal 
gegraven was en de schippers een vast punt voor kerkgang  wilden.  Jean Knoors 
kan hier uitgebreid  over vertellen  en zal dit doen na de jaarvergadering.” 
 

Jaarvergadering 21 april 2009 in ’t Stift 
 
Aanwezig:  
M. Houben, J. Verberkt, A. en J. Peters, S Feijen, G. en M. Kiesouw, R. Doggen-
Frielinck,E. Krijntjes, B. Weijzen-Masthoff, A. Moorthaemer-Masthoff, T. 
Palmen-Linssen, N. Janssen-Hodzelmans, F. Slangen-Hilkens, T. Bocken-Cleven, 
M. Schulpen-Eberson, M. Buckx. M. van Helden-L’Orteij, P. Cornet-Grachten, 
Hoorens-Lumens, Th. Montforts, Bart Hendrikx, R. Hendrikx-Tubée, Annet 
Joosten, M. Frencken-Fincken, Agnes Wilms, Miep Willens, Lies ERmans, L. 
Meulenberg, H. Beusmans, V. Widdershoven, J. Hennissen-Jansen, L. Princen 
Hölzmann. M. van Kerkom Bongarts, Har Princen, Lenie Mostard ,Elly Tummers, 
Ad Feijen, Wim van Thoor en Wil Schulpen 
 
Afgemeld 
L. Storken, Annie en Jo Bocken. 
 
De voorzitter opent de vergadering waarbij hij iedereen welkom heet.  
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Hij memoreert de tentoonstelling die een succes is geweest zeker qua 
belangstelling. Deze werd in samenwerking met Unicef georganiseerd. Daarom zal 
de heer Theo Hoogeveen uit Maastricht een nadere toelichting geven over Unicef 
na de pauze. 

Verslag vorige jaarvergadering en secretarieel jaarverslag worden zonder op- en / 
of aanmerkingen goedgekeurd. Nieuw schrijvers voor de Heemklank zijn welkom. 
 
Financieel jaarverslag. De dames Kiesouw  en van Helden doen namens de 
kascontrole kommissie verslag van de bevindingen en spreken hun waardering uit 
voor het werk van de penningmeester: het ziet er keurig uit, prima verzorgd, men 
was dik tevreden.  
In een toelichting nuanceert de penningmeester het tekort op de jaarrekening: er is 
in dit jaarverslag vijf keer de uitgave van een Heemklank verantwoord. Een 
kostenpost van € 400 die dit jaar dus extra overblijft. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel en keurt het verslag goed. De 
voorzitter constateert dat de penningmeester gedechargeerd is. 
 
Kascontrolecommissie Ondanks dat de heer Jo Bocken zich vanwege een 
belangrijke vergadering heeft moeten afmelden, spreekt de voorzitter zijn 
waardering uit voor het werk hij verricht heeft in deze commissie. Hij is  aftredend 
en wordt vervangen door Har Princen. Mevrouw Kiesouw  en  Mw. M. van 
Helden- L’Orteye zijn de twee andere leden van de commissie. 
 
Reiscommissie  Een toelichting op de komende reizen wordt gegeven. De eerste 
reis is bijna volgeboekt. 
 
Bestuursverkiezingen Mevrouw R. Doggen-Frielink heeft zich bedankt als 
bestuurslid. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet. Mevrouw Agnes Wilms 
vult het bestuur aan.  
 
Heemklank  Het bestuur komt met het voorstel om de vorm van de Heemklank een 
andere vorm te geven. Het was A4 (21x29,7 cm) en wordt 17x24 cm. Doordat 
witter en zwaarder, maar tevens ook beduidend duurder papier gebruikt wordt, 
wordt het produkt kwalitatief beter. Maar ook duurder van ca. 400 naar 600 euro, 
waarbij wel opgemerkt dient te worden dat in de offerte tevens een uitbreiding zat 
20-30% aan pagina’s. Per pagina zal ongeveer evenveel informatie zijn; dus wordt 
alles een tik kleiner. De aanwezigen gaan met het voorstel akkoord. 
 
Redactie.  Cor Voorter heeft zich bereid verklaard om samen met Annie 
Schreuders-Derks en Wil Schulpen de redactie te vormen van de Heemklank. 

Contributie  Door de andere opzet van de Heemklank is men genoodzaakt de 
contributie met € 3 te verhogen. Ze zal vanaf 1 januari 2010 dan ook € 18,00 
bedragen. 
 
Rondvraag:  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 
  



6 
 

Na de pauze brengt de heer Theo Hoogeveen op een wel zeer eigen wijze Unicef 
onder de aandacht van de veertig aanwezigen. Hij vertelt een verhaal op basis van 
eigen ervaringen als oorlogskind, als beroepsmilitair en als vrijwilliger van Unicef. 
Het is een bijzonder verhaal over oorlog, kind en kinderfonds. 
Hij laat zien dat het kind steeds de dupe is of dat nu als slachtoffer of als 
kindsoldaat is. 
Aangezien de heer Hoogeveen geen vergoeding wil, zal de penningmeester een gift 
namens de vereniging aan Unicef overmaken. 
 
Secretarieel jaarverslag 
Het bestuur bestond uit viif personen: Ad Feijen (voorzitter), Wim van Thoor 
(penningmeester), Wil Schulpen (secretaris) Agnes Wilms en  Loek Storken. Het 
aantal leden was eind 2007: 199. Met 19  instellingen of verenigingen bestaat een 
gratis/ ruilabonnement.   
De Heemklank verscheen vier maal per jaar. Het aantal pagina’s was 136. De 
artikelen werden verzorgd door Annie Schreuders-Derks,  Evert Zits, Loek 
Storken, Ad Feijen, Cor Voorter, Jan  Valentijn, Gidi Verheyen, Gerrit Houben , S, 
van Daal en Wil Schulpen. Tekeningen werden veelal verzorgd door Huib Heynen. 

Zie voor activiteiten onder verenigingsnieuws jaaroverzicht 2009 (Heemklank 
2009, nummer 4, pag. 4/5) 

De vereniging is aangesloten bij Hemkunde zonder grenzen en heeft een convenant 
gesloten met heemkundekring Echter Landj (HKEL) en de heemkunde Nieuwstadt 
(HVN).  

Nieuws van de Reiscommissie 
Traditioneel  organiseren we ook dit jaar weer een drietal  dagtochten. 
Wij stellen U de navolgende reisdoelen voor : 

a. 11 mei  is Spa ons reisdoel  met een bezoek aan het Museum van de Waterstad , de 
paardenstallen van Koningin Maria-Henriëtta, de Spa Monopole fabriek met 
rondleiding en Museum Spa door de jaren heen,de fonteinen en bronnen met 
“degustatie.” 

b. 6 juli is een bezoek aan Paleis het Loo in Apeldoorn  en uiteraard  de tuinen  aan de 
beurt. Een nadere toelichting is denkelijk niet nodig. 

c. 14 september is Brussel ons einddoel met een bezoek aan Vlaamse Radio en 
Televisie gebouw met rondleiding. 
Het museum van de Geldbiljetten met uitleg en rondleiding  behoort ook tot ons 
plan. Manneke Pis kan ook nog. 
 
De prijs per reis bedraagt €. 46,50  incl. entree´s ,gidsen en diner 
Ook dit jaar denken we dat dit weer leuke reizen zijn. Voor diegenen, die aan deze 
reizen willen deelnemen, maar geen aanmeldings-formulier ontvangen, gaarne 
bericht met verzoek tot regelmatige toezending van het reisopgave-formulier. 
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Financieel overzicht 2009 
 
Saldo 1 januari 2009 €. 1.945,87 
 
Inkomsten : 
 
Contributies       2.899,00 
 
Uitgaven : 
 
Heemklank   € 1.733,99 
 
Aktiviteiten 
 
Lezing  19/1  €.  83,85 
Oorlogskinderen (2008)     219,94 
Unicef       96,50 
Lezing 20/7       85,20 
Kroetwesj     190,65 
Lilbosch     166,25 
Oorlogswandeling (2010)     720,75 
                                                         -      1.563,14 
 
Abonnementen  €   90,60 
Administratie       43,70 
Verzekeringen     103,05 
Kamer van Koophandel       26,14 
Representatie         8,80 
         272,29 
   
       3.569,42 
Saldo 31 december 2009          1.275,45 
  
Totaal € 4.844,87  €.   4.844,87 
  
 
 
Susteren , 22 februari 2010  
 
 
De Penningmeester De Kascommissie             
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Aan de verhalen over Susteren tijdens de Tweede Wereldoorlog kan een boeiende 
vertelling worden toegevoegd. Het is een treffend relaas dat handelt over de 
periode vanaf de algemene mobilisatie in 1939 tot voorjaar 1945, met name over de 
dramatische gebeurtenissen toen Susteren frontgebied was; september 1944 – 
januari 1945. Het is geschreven door oud-dorpsgenoot Theo Schreuders. 
Zijn ouders waren Arnold (Nol) Schreuders en Trina Rours. Het gezin Schreuders 
telde drie zonen (Theo, Huub en Jo) en een dochter Sophie en woonde aan de 
Ruitersweg nummer elf. Kort nadat hij zijn oorlogsherinneringen op papier zette is 
Theo Schreuders, zevenenzestig jaar oud, op 25 februari 2000, overleden te 
Maastricht, alwaar hij vanaf 1959 woonachtig was. 
Evert Zits 
 
Herinneringen aan de oorlogstijd  
Theo Schreuders 
 
Mijn vage herinneringen aan de tijd voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog op 10 mei 1940, behoren tot de oudste die ik heb uit mijn prilste 
jeugd. Zij zijn gevormd, ongeveer vanaf mijn zesde levensjaar, rond een aantal 
zaken die op mij als kind een sterke indruk hebben gemaakt. Een zeer belangrijke 
gebeurtenis was ongetwijfeld de algemene mobilisatie in 1939, die bij mij beelden 
oproept van Susterense mannen die allen op dezelfde dag naar hun 
mobilisatiebestemming vertrokken, terwijl anderen van elders kwamen omdat zij 
juist in Susteren gelegerd moesten worden. Het beeld van veel vrouwen op straat 
die elkaar zenuwachtig maakten door gepraat over te verwachten schaarste van 
levensmiddelen en over verschrikkelijke zaken die de oorlog elders reeds 
veroorzaakte en waarvan wij toch hopelijk bespaard zouden blijven. Duidelijk staat 
mij nog voor de geest dat mijn moeder enkele liters petroleum extra insloeg, omdat 
dat product wel tot de eersten zou behoren die niet meer aangevoerd zouden 
kunnen worden. (Ons huis werd eerst kort voor of in het begin van 1940 op het 
elektriciteitsnet aangesloten, zodat wij tot dan toe petroleum nodig hadden voor de 
verlichting.) Op de parkeerplaats naast bakkerij Peters (Nes van Rours), tegenover 
het toenmalige hotel Henssen (Het "Bondshotel") werd een houten keet geplaatst, 
waarin een militaire keuken werd gevestigd. Voortaan kende ik het begrip 
"keukenwagen", een militaire vrachtauto, die het voedsel vanuit genoemde keuken 
naar de diverse militaire posten vervoerde. Roosteren werd voor mij een plaats met 
militaire betekenis. Er waren twee bruggen te verdedigen en veel van de militairen 
die in Susteren waren gelegerd, moesten in Roosteren posten bemannen. Overigens 
was ook het in Roosteren gelegen kasteel een belangrijk militair centrum. Naar ik 
meen was er een commandopost in gevestigd. Op zondagen gingen mijn broer 
Huub en ik wel eens met mijn vader op de fiets naar het Julianakanaal, kijken naar 
de schepen die daar toen nog geschut werden, maar ook naar de militaire 
bedrijvigheid op en rond de brug over het kanaal. Een ander belangrijk begrip in 
die tijd was de "IJsstraat" . Zij werd beschouwd als het punt waarover de Duitsers 
ons land en in het bijzonder Susteren, zouden binnenkomen. Er was een (thans nog  
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aanwezig) betonnen kazemat gebouwd en langs de weg staande bomen waren 
voorzien van blokjes dynamiet, zodat ze, indien nodig, konden worden omgelegd 
om tot wegversperring te dienen. Ook deze herinneringen zijn gebaseerd op 
waarnemingen tijdens wandelingen op zondag met mijn ouders. Hieraan vast 
verbonden zijn de herinneringen aan het feit dat mijn vader in die tijd, als 
gemeentekantonnier, soms 's avonds door de toenmalige gemeenteveldwachter 
Verhoeven werd opgehaald om hem te vergezellen en wellicht te helpen bij 
bepaalde diensten die van hem in de omgeving van de IJsstraat werden verwacht. 
Wellicht hadden deze te maken met het aanwijzen van gemeente-eigendommen, 
zoals leidingen, of voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve, van 
versperringen. Mijn moeder was altijd bang dat mijn vader iets zou overkomen. Er 
waren al voorvallen geweest - de zogenaamde grensincidenten, o.a. te Venlo - die 
voor haar zeker een reden vormden om ongerust te zijn. Mijn vader had in die tijd 
een "gummiknuppel", die hij bij opdrachten als hier beschreven bij zich droeg. Ook 
dateert uit die tijd zijn aanstelling als "onbezoldigd ambtenaar van 
Rijksveldwacht". Intussen was er in de loop van de tijd een situatie ontstaan waarin 
het leven van de militairen in Susteren een bepaalde stabiliteit had gekregen. 
Burgers en soldaten waren aan elkaar gewend geraakt en hier en daar was zelfs 
sprake van "vaste verkering" tussen Susterense meisjes en militairen. Mij bekende 
voorbeelden van latere huwelijken zijn: Frans Vayssier (Op 10 mei als sergeant 
dienstdoend in Roosteren, toen nog met de naam Weesie) met dochter Fiena van 
Sjeng Lendfers, de rijwielhandelaar, Hendrik Verbruggen met Martha (van 
Charles) Janssen, Jos Poirters met een meisje (Seefke?) Jessen uit een der 
toenmalige huizen tussen de gracht die langs hotel Henssen liep en de winkel van 
Hoofwijk. Op zondag 5 mei had ik mijn eerste Communie gedaan, uiteraard in een 
vredige sfeer van bruidjes in het wit en van Jezuke, die lief was voor alle mensen 
en niets op had met oorlog of andere verkeerde dingen in de wereld. (Het 
communiefeest had mij één gipsen altaartje en drie schilderijtjes - waarvan twee 
met dezelfde afbeelding - opgeleverd). Toen in de vroege ochtend van vrijdag 10 
mei 1940 de oorlog begon, stond de wereld in een klap op zijn kop. Voor mij 
kwam die klap letterlijk met wat later bleek het laten springen van de brug over de 
Maas tussen Roosteren en Maaseik. Onze ouders riepen ons naar het raam van onze 
slaapkamer, van waaruit wij over de Dieterderweg een stroom van militaire 
voertuigen richting Roosteren zagen trekken. “De Pruusse” waren er en zouden de  
komende jaren –  een groot deel van mijn kindertijd –  ons doen en laten bepalen. 
Mijn moeder wilde natuurlijk naar de Feurthstraat, vooral om te horen of er nieuws 
was van oom Willie die als soldaat in Den Haag gelegerd was. Onderweg, het zal 
wel rond het middaguur zijn geweest, zagen we op de Dieterderweg de eerste 
krijgsgevangenen van de Duitsers: een lopende colonne Belgische militairen. Zij 
droegen voor mij onbekende bruinachtige uniformen en sommigen hadden een 
kwastje aan hun kepi hangen. Diep in mijn geheugen gegrift is het gevoel dat ik als 
kind had, toen ik zag dat een Duitse militair, gezeten op een paard, een emmer 
water uit de handen sloeg van een bewoner van de Dieterderweg, die de dorstige 
Belgen te drinken had willen geven. De bewoner was Louis Meuleners, de vader  
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... vaste verkering tussen Susterense meisjes en militairen … 
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van "Weltj" die na de bevrijding beroepsmilitair werd. Meuleners, voor de oorlog 
een der vele werklozen, woonde met zijn familie in het huis, dat eigendom was van 
de familie Beyer, later van Graat en Betje. Bij onze grootouders was uiteraard nog 
niets bekend over Willie. Wel werd duidelijk dat bij Roosteren Nederlandse 
soldaten waren gesneuveld en dat er ook elders langs het kanaal het een en ander 
was gebeurd. Later hoorde men verhalen over de dapperheid waarmede onze 
soldaten in kazematten langs het Julianakanaal hadden getracht de vijand te 
weerstaan. Veel later, na de oorlog, kon men af en toe iets lezen in berichten over 
herdenkingen in de dorpen waar het was gebeurd of over monumenten die aldaar 
werden opgericht. Het boek over Buchten c.s. in de Tweede Wereldoorlog geeft 
een duidelijk en interessant beeld van de werkelijkheid. Mijn schoonvader bevond 
zich op 10 mei in Berg aan de Maas. Als tamboer behoorde hij niet tot de soldaten 
die de posten bemanden, zodat hij niet direct bij de krijgshandelingen werd 
betrokken. Wel werd hij als krijgsgevangene afgevoerd en verbleef hij ruim zes 
weken in een Duits kamp aan de Poolse grens, waar hij toen reeds getuige was van 
bruut optreden van de Duitsers tegen Noord-Afrikaanse soldaten, die in Franse 
dienst gevangen waren genomen. Zijn gezin wist al die tijd niets over zijn toestand 
of verblijfplaats. In de dagen na 10 mei kreeg men bij Rours te doen met een 
Duitse militair, die de zorg had voor een stel paarden, die bij onze grootouders 
waren gestald. De soldaat, die Hanni heette, was een gemoedelijke man, 
waarschijnlijk van boerenafkomst. Ik meen dat hij bij Peters was ingekwartierd en 
in mijn herinnering zie ik hem nog met een bezem in de weer om het erf strovrij te 
houden. Achteraf besef ik dat hij de eerste Duitser was waarover men sprak als "'ne 
gooje Pruus". 's Zondag 12 mei zagen we, gezeten voor de deur van het pand 
Rours, Duitse voertuigen vanaf de Feurthstraat de Stationsstraat inrijden, op weg 
naar de Heimat. Het waren vooral gewonden, sommigen zichtbaar verbonden aan 
hoofd of ledematen, die we in de laadbakken van de vrachtauto's zagen zitten. Het 
moet gezegd dat de mensen in mijn omgeving onder de indruk waren van de 
enorme macht en kracht die het Duitse leger uitstraalde. Ik denk dat velen 
geloofden dat het met de aangevallen landen nooit meer goed zou komen. 
Langzamerhand herkreeg het leven zijn normale loop. Mijn vader moest zijn 
werkzaamheden hervatten, die aanvankelijk vooral bestonden uit het opruimen van 
restanten van versperringen. Op vitale punten in het dorp waren voor de 
doortrekkende troepen bedoelde Duitstalige wegwijzers aangebracht en hier en 
daar hingen plakkaten met aanwijzingen en richtlijnen voor de burgers. Mijn 
moeder had in die tijd (misschien wel de beste jaren van haar huwelijksleven) de 
gewoonte om na het avondeten met Huub en mij een wandeling door de ons 
omringende velden te maken, richting Baakhoven of naar de leemkuilen bij de 
voormalige steenfabriek van Custers. In de berm van de Baakhoverweg, vlak na de 
brug over de vloedgraaf aan de rechterkant vóór de splitsing van wegen naar 
Gebroek en Baakhoven, was toen een graf van een Duitse soldaat. Voor mij het 
eerste oorlogsgraf dat ik in mijn leven zag. Het verhaal ging dat de gesneuvelde 
soldaat van zijn paard zou zijn gevallen en op ongelukkige wijze door zijn eigen 
bajonet zou zijn gedood. Mijn moeder vertelde ons dat er nu in Duitsland een 
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moeder was die haar zoon nooit meer zou zien. Een verhaal dat op ons kinderen 
indruk maakte en dat in schrille tegenstelling stond met het martiale beeld dat wij 
ons van de Duitse soldaten hadden gevormd. Met het verlopen van de tijd werd de 
aanwezigheid van de bezetters voor de bevolking steeds hinderlijker. Als kind 
besefte je dat niet zo. Wij waren vooral geïmponeerd door hun wapens, voertuigen 
en vliegtuigen. Juist in die jaren was ik begonnen met het lezen van de krant. Naast 
de strips van Dick Bos,Flokkie ziet spoken en Popeye the sailorman, las ik steeds 
meer ook het "gewone" nieuws en nam aldus met regelmaat kennis van Duitse 
heldendaden. Het begon met de slag om Engeland, die op de speelplaats en op 
straat werd bezongen met de toenmalige tophit "Denn wir fahren gegen Engeland", 
op welke zinsnede de Susterse schooljeugd keihard een veelzeggend "Plonsj, 
plonsj" liet volgen. Schreeuwende krantenkoppen maakten melding van "Bommen 
op Kreta en Malta" en van de aantallen "Bruttoregistertonnen" die tot zinken waren 
gebracht. Dagelijks leesvoer waren de berichten over de successen van de Duitse 
Kriegsmarine, vooral de duikboten. De slachtoffers waren vaak schepen uit de 
beroemde doch even beruchte konvooien met oorlogsmateriaal vanuit de 
Verenigde Staten naar Moermansk in Rusland. In een iets later stadium was het 
ook de berichtgeving over de succesvolle opmars in Rusland die, naast de 
aanvankelijk even succesvolle strijd in Noord Afrika, als propagandamiddel werd 
gebruikt. Geïnspireerd door de berichten uit Engeland, die we af en toe bij de 
familie Rours via de "geheime zender" vernamen - voor ons kinderen vooral door 
hetgeen we opvingen uit de gesprekken die de volwassenen voerden over de 
toenemende kracht van Amerika en Rusland en de afnemende van de Duitsers, 
geloofden we niet veel van de Duitse propaganda. Het spreekwoord dat de wens de 
vader van de gedachte is, kwam hierbij tot zijn recht. Achteraf zou blijken dat in 
het bijzonder de Moermansk-konvooien zeer zwaar van de Duitse marine te lijden 
hebben gehad. Logisch, want zij vormden een uiterst belangrijke levensader voor 
de Russische strijdkrachten, die beslist heeft bijgedragen tot de gunstige ommekeer 
in de strijd om dat land en wellicht ook tot de uiteindelijke ondergang van de 
nazi's. Toen ik eind tachtiger jaren eens in Noordwijk was kwam ik, gezeten op een 
bank aan de strandboulevard, in gesprek met een oud zeeman. Hij was in 1940 met 
een Nederlands Koopvaardijschip naar Engeland uitgeweken en had later meerdere 
malen deel uitgemaakt van een "Moermansk-konvooi". Twee keer had hij 
meegemaakt dat het schip waarop hij voer getorpedeerd werd. Zijn verhaal was 
zeer indrukwekkend en vol van toevalligheden die op bepaalde momenten 
beslissen over leven of dood. Held of niet, in de jaren na de oorlog was hij in 
Noordwijk als "olieman" langs de deuren moeten trekken om in zijn onderhoud te 
kunnen voorzien. De krant bevatte niet alleen Duitse propaganda, maar ook 
berichten over activiteiten van het verzet, stelselmatig terreurdaden genoemd en 
van de represailles die de Duitsers daarna namen. Berucht waren de officiële 
bekendmakingen van uitgevoerde doodstraffen, soms "standrechtelijk", zonder 
proces. Ik leerde de betekenis van het woord "gijzelaars". Onschuldige, 
vooraanstaande, Nederlanders werden opgepakt en gevangen gezet in een kamp in 
Sint Michielsgestel en naar ik meen ook in Vught. Zij moesten met hun leven 
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instaan voor de daden van verzetsmensen en men kon dan ook herhaaldelijk lezen 
dat, naar aanleiding van bepaalde sabotagedaden of aanslagen op Duitsers, een 
aantal met name genoemde gijzelaars waren gefusilleerd. Twee namen werden 
voor mij berucht, omdat één van beide steeds voorkwam onder gruwelijke 
bekendmakingen in de krant. Het zijn die van Höherer SS- und Polizeiführer in den 
Niederlanden Hanns Rauter en van der Wehrnachtsbefehlshaber in den 
Niederlanden Fr. Christiansen, Genera1 der Flieger. Bekend is het verhaal van de 
"aanslag" op Rauter. In de nacht van 6 op 7 maart 1945 wilde een groep 
verzetsmensen op de Veluwe een Duitse auto buitmaken. Het was toevallig juist de 
wagen van Rauter die men aanhield. Bij het vuurgevecht dat ontstond, werden 
Rauter's adjudant en chauffeur gedood en hijzelf zwaargewond. Als 
vergeldingsmaatregel werden nabij De Woeste Hoeve, aan de weg Arnhem-
Apeldoorn 117 mannen geëxecuteerd. Een monument voor 116 bekende, met name 
genoemde personen en één onbekende herinnert aan deze vreselijke gebeurtenis. 
Wanneer wij voor onze vakantie in Hoenderlo verbleven, heb ik dit monument 
iedere keer bezocht. Voor mij is hierbij nog het volgende saillant: Ons gezin is op 1 
maart 1945 in Melick bevrijd. Op 6 maart is mijn vader per geleende fiets naar 
Susteren gegaan om te kijken of onze terugkeer mogelijk zou zijn. Hij was die dag 
niet meer in staat om naar Melick terug te keren, zodat juist in de nacht van 6 op 7 
maart mijn moeder, mijn broer en ik een lange, bange nacht alleen in een vreemde 
woning in een verlaten dorp zouden moeten doorbrengen. Op de avond van 6 maart 
verscheen echter een ons totaal onbekende man op een fiets, netjes gekleed en met 
een hoed op zijn hoofd, totaal afwijkend van hetgeen wij de laatste maanden 
hadden beleefd, die om onderdak voor de nacht vroeg. Mijn moeder kon niet 
weigeren en aldus sliep de man die nacht bij ons, waarbij bleek dat hij in het geheel 
niet aan ons "kelderleven" en voedselgebrek  gewoon was. Hij vertelde op 
doortocht te zijn naar het Zuiden en verder werden wij van hem niet wijzer. Wie 
weet wat zijn werkelijke beweegreden en achtergrond zijn geweest? Op 6 maart, 
tijdens de afwezigheid van mijn vader, had mijn moeder uit de mond van twee 
Susterse O.D.'ers - Harrie Haas en Nic Eberson - die in Melick opdoken, vernomen 
dat haar moeder en broer Karel niet meer in leven waren. Terug nu naar de lijn van 
het verhaal en de herinneringen aan mijn beleving van de oorlogsjaren. Waren het 
aanvankelijk Duitse vliegtuigen die, vooral overdag, overvlogen, geleidelijk aan 
namen de geallieerde bombardementen op Duitsland toe, de eerste jaren vooral 's 
nachts, later ook op klaarlichte dag. Het gevolg was voor ons het beruchte 
luchtalarm, waardoor onze nachten werden ontwricht. Mijn vader was intussen 
benoemd tot commandant van de vrijwillige brandweer van Susteren. Telkens als 
de sirene het luchtalarm aankondigde moest hij zich vervoegen op het 
gemeentehuis, waar brandweer en de mensen van de toen ingestelde 
"luchtbescherming" zich gereed hielden om in geval van calamiteiten uit te rukken. 
Voor mijn moeder was het beslist niet prettig om met haar twee kinderen thuis 
achter te blijven. De lucht was vol met het gebrom van de overtrekkende 
vliegtuigen, die soms door Duitse nachtjagers werden aangevallen. Het schieten en 
het gebrul van vliegtuigen bij de capriolen die ze uithaalden om hun vijand te 
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pakken te krijgen, danwel om hem te ontlopen, waren zeer angstaanjagend. 
Gelukkig werd ons gezin goed opgevangen door de familie Bocken die op de hoek 
Dieterderweg-Ruitersweg woonde. Zij beschikte over een schuilkelder, die door 
vader Jacques Bocken en zijn zonen Harrie en Wil - die voor de oorlog in Susteren 
een aannemersbedrijf hadden volgens de regelen der kunst was gebouwd. Wanneer 
de situatie dreigend werd, gingen mijn moeder, Huub en ik daar naar toe. Voorheen 
kon zo'n dorpsbrandweer, samengesteld uit mensen met werk in de eigen 
woonplaats, zoals de smid, rijwielherstellers, een voerman, enkele boeren enz., 
nogal eens het onderwerp van enige hilariteit zijn. Tijdens de oorlogsjaren werd het 
echter volle ernst. De gemeente schafte een echte brandweerauto aan, die 
weliswaar bij volle bezetting wat zwaar in zijn veren drukte, maar die het corps 
niettemin in staat stelde sneller dan ooit mogelijk was geweest, bij een brand te 
verschijnen. Het was ook nodig, want her en der waren er branden van behoorlijke 
omvang. Ik herinner mij de nachtelijke branden in het Broek, waarbij door 
brandbommen enkele boerderijen waren getroffen en soortgelijke branden in 
Dieteren. In het veld ten Noorden van de Koppelberg vielen op een nacht enkele 
bommen, waarvan er een niet direct ontplofte. Was het een zogenaamde tijdbom? 
Zij explodeerde eerst in de loop van de volgende dag. Drie jongens, Piet Allers 
(wiens vader in september 1944 zou omkomen bij een bombardement op het 
rangeerterrein) en Louis en Wil Hellebrekers kwamen daarbij om. Louis en Wil, op 
school respectievelijk één klas hoger en één klas lager gezeten dan ik, waren zonen 
van Karel Hellebrekers, op zijn beurt een zoon van Louis (Lewieke) Hellebrekers, 
die naar mijn beste weten een broer was van onze grootmoeder Maria Hellebrekers, 
Ik weet nog dat na de explosie snel bekend werd dat de genoemde jongens vermist 
werden. Velen uit Susteren hebben het gebied rond de bomtrechter urenlang 
afgezocht. Uiteindelijk zijn hun lichamen gevonden, bedolven onder de door de 
bomexplosie uitgeworpen grond. Het was een gebeurtenis die in Susteren een grote 
indruk achterliet en uiteraard werd gevolgd door een zeer druk bezochte en 
indrukwekkende begrafenisplechtigheid. Ik was in die tijd misdienaar en kan me de 
dag nog herinneren. In het boek over Buchten wordt aan de bombardements-
vluchten van de geallieerden uitvoerig aandacht geschonken. Er wordt onder meer 
beschreven hoe in de nacht van zaterdag 3 op 4 juni 1944 een geallieerd vliegtuig 
brandend over het dorp vloog om uiteindelijk neer te storten op het kruispunt Oude 
Baan - Ankersweg en Keerweg - Klein-Holtum, terwijl een aantal onderdelen, 
zoals een motor die door een schip viel, op diverse plaatsen terechtkwam. Dit 
vliegtuig heb ik zelf ook zien neerstorten. De bommenwerper was elders 
aangeschoten en zeilde, stuurloos geworden en gedoemd om neer te storten, 
brandend en brullend door de lucht. Waarschijnlijk was er nog geen luchtalarm 
gegeven, want mijn vader was thuis. Hij greep ons uit bed om snel met ons naar de 
kelder te vluchten. Nog net zagen wij hoe het vliegtuig naar de grond dook, waarna 
er aan de horizon een grote bevende gloed zichtbaar werd. Het gevaar van 
neerstorten in onze buurt was geweken. In die tijd stond ons huis aan de 
Ruitersweg helemaal alleen, zodat het uitzicht erg groot was. Bovendien was de 
afstand Buchten-Susteren voor een stuurloos vliegtuig niet groot. Even later loeide  
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…. stuurloos en gedoemd neer te storten …. 
 
de sirene van het luchtalarm en moest mijn vader naar het gemeentehuis 
vertrekken. De Susterse brandweer was opgeroepen voor het blussen van het 
brandende vliegtuig. Ik herinner mij goed dat mijn vader later vertelde die nacht 
bang te zijn geweest omdat er in het vliegtuig voortdurend munitie ontplofte. Men 
zou liever op grote afstand zijn gebleven, doch de reeds aanwezige Duitsers lieten 
dit niet toe. Eerder had ik een vliegtuig op bijna identieke wijze zien neerstorten 
nabij de buurtschap De Slek, gemeente Echt. Onze grootvader was op een door de 
familie Rours bewerkte akker aan het "böttelen" (m.i. een in Susteren gangbare 
uitdrukking voor bepaalde lichte werkzaamheden met een riek, zoals het lossteken 
en vrij van aarde maken van onkruid). Het akkerland lag in het veld, een eind 
achter bet gemeentehuis links van de in de volksmond zo genoemde "zwarte weg" 
die in het verlengde van de Louerstraat naar Dieteren liep. Huub en ikzelf waren bij 
hem. Net als in het geval van Buchten, zonder dat er sprake was van luchtalarm, 
verscheen er eensklaps een bommenwerper aan de lucht, die duidelijk stuurloos en 
brullend, doch niet brandend, rondvloog, dan weer dicht boven ons, dan weer 
verder weg. Wij hadden ons alle drie klein gemaakt, dicht tegen elkaar in een 
greppel tussen twee akkers. Groot was onze opluchting toen we het monster 
eindelijk zijdelings, met een vleugeltop recht omlaag, zagen neervallen op een 
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behoorlijke afstand van ons vandaan. Zoals later bleek nabij De Slek. De jaren 
verstreken en het optreden van de Duitsers werd steeds harder. Als kind ervoer ik 
dit door de aansprekende berichten in de krant en door de dingen die volwassenen 
elkaar vertelden over concentratiekampen, joden of onderduikers. Tot deze laatsten 
behoorde ook Frans Eberson, die om aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen, 
was ondergedoken bij een smid, Kleijnjans genaamd, te Koningsbosch. Nog slechts 
enkele jaren geleden kwam ik na de begrafenis van een lid van mijn schoonfamilie 
in Echt, aan de koffietafel te zitten naast een mevrouw met de meisjesnaam  
Kleijnjans. Zij bleek een dochter te zijn van bedoelde smid en kende het verhaal 
van onderduiker Frans van a tot z. Het vliegtuig in Buchten stortte neer in de nacht 
van 3 op 4 juni 1944. Slechts twee dagen later, op 6 juni dus, begon de invasie in 
Normandië. Wat ik me nog herinner van de tijd vlak daarna, is het gevoel dat de 
narigheid nu snel afgelopen zou zijn. In mijn (kinder) verbeelding vormden vooral 
de Amerikanen een mateloos sterke en superieure macht, die spoedig met hetgeen  
nog van de Duitsers over was, zou afrekenen. Ik had me vergist. Gedurende het 
eerste tweetal maanden gebeurde er in onze nabijheid, nog niets dat op de nadering 
van het front wees. Wel was er sprake van een toename van de activiteiten in de 
lucht, met name overdag en dan vooral door jachtvliegtuigen en lichte 
bommenwerpers, die het op spoor en wegen gemunt hadden. Vooral in de  
maand september werd Susteren zelf tal van malen het doelwit van beschietingen 
en bombardementen. Het spoorwegcomplex en aanvankelijk, toen er nog vervoer 
plaatsvond, vooral de locomotieven moesten het ontgelden. Een der eerste 
slachtoffers was de eerdergenoemde Frans Allers, een arbeider uit de (spoor)weg-
werkersploeg. Mijn vader heeft meegeholpen het lichaam uit een bomtrechter te  
graven. Er viel een bom in het tuinengebied tegenover hotel Henssen en ook in  
de Grachtstraat, nabij de woning en timmerbedrijf van de familie Palmen. Op de 
Dieterderweg werd de schuur van Bèr Lambermon en zijn vrouw Berga van 
Bakkes in brand geschoten. Dit pand stond in vogelvlucht slechts twee honderd 
meter van ons buis af. Voor de meeste van deze gebeurtenissen moest mijn vader 
met zijn brandweer in actie komen. Begin september kwam een stroom van 
terugtrekkende Duitsers op gang, naar onze inschatting vooral afkomstig uit 
Frankrijk. Men zag een grote verscheidenheid van materiaal en troepen, ook 
spullen van civiele aard, die wellicht zonder betaling van bezitter gewisseld waren. 
Niet zoveel later zouden wijzelf met dit fenomeen te maken krijgen! Iets wat ik me 
vooral herinner, waren de lege wijnflessen die 's morgens langs de straat stonden en 
lagen. Wellicht uit eigenbelang hadden de gebruikers van de wijn de glazen flessen 
niet zomaar op straat gegooid. Pessimisten - misschien waren het juist realisten - 
spraken over het vele materiaal, de zware kanonnen en de tanks die de Duitsers in 
hun Heimat bij elkaar brachten. In hun ogen zou de oorlog nog een dikke staart 
krijgen en gelijk hadden ze! Medio september nam de stroom doortrekkende 
troepen in omvang af en hield uiteindelijk helemaal op. Intussen hadden we in 
Susteren nog te maken gekregen met een groot aantal Belgische aanhangers van 
een van de in dat land actieve pro-Duitse stromingen, de zogenaamde Rex-  
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beweging, die werd aangevoerd door Léon Degruelle. Het was een onaangenaam 
zootje kerels in zwarte uniformen, die vergezeld van hun aanhang - vrouwen en 
kinderen - in allerlei geroofde voertuigen (Opleggers van "De Beukelaer" en 
"Jacques chocolade" hebben nog lang op het bedrijfsterrein van Keppene en nabij 
het filiaal van de Boerenbond aan de Stationsstraat gelegen) via Maaseik hun heil 
trachtten te zoeken in Duitsland. Voorlopig hield men echter voor hen de grenzen 
gesloten, vandaar hun oponthoud in ons dorp. Ik ben er als kind getuige van 
geweest hoe één dezer kerels onze grootmoeder met een pistool in de hand dwong 
hem levensmiddelen te geven. Er was sprake van een grote opluchting toen het tuig 
eindelijk zijn reis mocht vervolgen. Mijn vader kreeg met hen te doen toen zij de 
brandweerauto mee wilden nemen. Naar mijn beste weten was het de nog 
aanwezige NSB-burgemeester Keller die dit heeft verhinderd. (Even later zou 
hijzelf met zijn gezin de benen nemen, ook naar Duitsland) Duitse soldaten haalden 
korte tijd later enkele vitale onderdelen uit de auto. Mijn vader, die was 
opgetrommeld om hen toegang tot de brandweergarage te verschaffen, had de 
tegenwoordigheid van geest om een bewijsstuk, te vragen dat de onderdelen door 
het Duitse leger waren gevorderd. Dit heeft hem enkele dagen daarna 
waarschijnlijk het leven gered, toen enkele SS-ers de wagen wilden hebben en deze 
niet gangbaar bleek. Ze beschuldigden mijn vader van sabotage en maakten 
aanstalten hem "an die Mauer zu stellen". Gelukkig kon hij tijdig zijn 
"Bescheinigung" te voorschijn halen, die gelukkig door de Duitsers als zodanig 
werd erkend. Ofschoon er waarschijnlijk niet echt gewerkt werd, bleef het 
gemeentehuis tot op het allerlaatste moment bezet. Niet alleen omdat de Duitsers 
dat wellicht eisten om hun bevelen aan de burgerij te kunnen doorgeven, maar 
vooral omdat de ambtenaren zich er, vanwege hun "officiële status", tamelijk veilig 
voelden. Van mijn vader, die zich ervan bewust was dat zijn "Ausweise" niet 
langer bescherming boden, weet ik dit zeker. Tegen het einde van september waren 
de geallieerden genaderd tot vlak voor ons dorp. De Vloedgraaf normaliter een der 
beken die langs of door Susteren hun zwarte, van de kolenmijnen afkomstige, 
water richting Maas lieten stromen, werd eensklaps voor ons de grens tussen vrij en 
niet vrij, feestelijke stemming en doffe ellende. Wij konden niet begrijpen waarom 
men niet gewoon verder kwam om de desolate resten van het Duitse leger te 
achtervolgen. Het kon toch niet zijn vanwege dat onnozele beekje? De volgende 
dagen, weken, zelfs maanden zouden ons leren dat het ging om een langdurige 
pauze in ons deel van het geallieerde front, wat daarvan ook de reden was. Wij 
kregen te maken met beschietingen, gewonden en zelfs doden onder de inwoners, 
we raakten gewend aan het altijd wel ergens opklinkende geluid van geweer- of 
mitrailleurvuur aan het front, dan weer uit de richting van Nieuwstadt, dan weer 
van de kant van Gebroek of Baakhoven. We wisten zelfs welk ritme bij de Duitse 
of de Amerikaanse mitrailleurs hoorde. Diverse malen zagen wij 's ochtends in het 
straatje achter onze tuin, de toen zo geheten Peulensteeg, bij de boerderij Busch 
(later bioscoop en nog later rijwielzaak) op wat stro de lichamen van gesneuvelde 
Duitsers liggen, die in de nacht ervoor door hun kamaraden uit het frontgebied 
waren meegenomen. In de loop van de dag werden zij op het kerkhof in (oud) 



18 
 

Susteren begraven. En dan was er overdag steeds weer het schijnbaar onkwetsbare 
verkenningsvliegtuigje dat tergend langzaam zijn rondjes boven het frontgebied 
vloog en blijkbaar aan de artillerie in de buurt van Born doorgaf waar men hun 
kanonnen op moest richten. Het volk had hem al snel de kenmerkende naam "d'n 
dreuvige" gegeven. Intussen sliepen we 's nachts, min of meer gekleed, in de 
kelder. De familie Bocken, die zelf niet over een voldoende soliede huiskelder 
beschikte, was 's nachts onze gast. Onze kelder was over de hele oppervlakte door 
middel van matrassen en dekens als slaapgelegenheid ingericht en wij voelden ons 
er, wellicht mede door het samenzijn met zovelen, tamelijk veilig. We maakten 
kennis met de Grüne Polizei en leerden het woord "razzia" kennen. Op 
onverwachte momenten verschenen leden van deze gehate bende met honden en 
uiteraard zwaar bewapend, om mannen en jongens van de straat te plukken of uit 
hun huizen of schuilplaatsen te halen. Zij werden, als regel in de toestand en met de 
kleding aan waarin zij waren opgepakt, weggevoerd om verdedigingswerken aan te 
leggen in of nabij Susteren, maar ook om in Duitsland te worden tewerkgesteld. 
Over de belevenissen van deze mensen zijn diverse verhalen bekend. De Grüne 
Polizei was een militaire politieorganisatie, die - naar mijn mening vooral was 
belast met het optreden tegen de bevolking. Het was ook de Grüne Polizei die de 
evacuatie, waarover later, uitvoerde. Daarnaast bestond ook de Feldgendarmerie. 
Dit was eveneens een militaire politieorganisatie, maar m.i. iets meer gericht op het 
echte militaire gebeuren. De leden droegen op hun borst een metalen halve maan, 
aan een ketting om hun nek gehangen. Zij kwamen tijdens de evacuatietijd diverse 
malen in Susteren om onderduikers op te sporen. Het waren deze activiteiten 
waarvoor Toni Eberson ons als regel tijdig wist te waarschuwen. Er ontstond tekort 
aan alles. In het begin ging nog wel eens een voerman met paard en wagen of kar 
op weg om, naar ik meen, in Maasbracht zout te halen dat aldaar uit een schip 
geladen kon worden. Gewonden werden op dezelfde wijze en soms zelfs met een 
bakfiets, naar het ziekenhuis in Roermond gebracht. Sittard was immers 
onbereikbaar. Kortom, het was een ellendige, angstige en vooral onzekere tijd. Als 
kind werd je natuurlijk enigszins voor het allerergste afgeschermd, maar het was 
onvermijdelijk dat de zaken waarover je hoorde praten - als je ze al niet ondanks 
alles zelf had meegemaakt - een grote indruk op ons maakten, een indruk die bij 
mij tot aan het eind van mijn leven voelbaar zal blijven. Begin november kwam het 
bevel van de Duitsers dat Susteren moest evacueren. Eerder waren al mensen uit 
Roosteren (mogelijk alleen uit Oud-Roosteren, dat aan "onze" kant van het kanaal 
lag?) door de Duitsers gedwongen naar Susteren moeten komen en zij zouden nu 
voor de tweede keer moeten vertrekken. Op 7 november moest 's ochtends 
vertrokken worden naar Posterholt. Ik heb van de uittocht niet veel gezien, althans 
niet meer in mijn herinnering. Wij gingen met ons gezin naar de Feurthstraat om te 
zien wat men aldaar van plan was. Ik weet nog dat er veel familieleden bij elkaar 
zaten en omdat er die dag niemand aan de deur kwam om ons tot vertrekken te 
manen, groeide het plan om voorlopig niet te gaan. Voor Huub en mij was er nog 
een bijkomstigheid die ons zeer zou raken. Op de Ruitersweg hadden wij een 
hondje waaraan wij zeer waren gehecht. In de weken voorafgaande aan de 
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evacuatie had hij bij ons in de kelder geslapen en de bewondering van onze gasten 
opgewekt doordat hij 's nachts, wanneer hij naar buiten moest, mijn moeder met 
zijn pootje wakker maakte. Als kinderen beleefden wij aan het beestje veel plezier 
en toen wij ons huis verlieten namen wij hem vanzelfsprekend met ons mee. Hem 
samen met ons laten onderduiken zou echter niet mogelijk zijn; hij zou ons door 
zijn waakzaamheid - en als gevolg daarvan zijn geblaf verraden. Wat er met hem 
gebeurd is, hebben Huub en ik nooit geweten. Hij was er opeens niet meer en ons 
restte slechts een groot verdriet. Na de nacht in de kelder te hebben doorgebracht 
namen wij de volgende dag onze intrek op het zoldergedeelte boven de 
poortingang. Dit was op eenvoudige wijze van de rest van de zolderverdieping af te 
sluiten, door middel van een kast die  voor de deuropening werd geschoven. 
Doordat de zolderverdieping nogal lang was, viel niet op dat er achter de opgaande 
muur tussen woongedeelte en poortingang nog een ruimte was. Een dag verbleven 
wij in deze ruimte. Onder ons een ruwhouten vloer en boven ons niet meer dan het 
dak van pannen, waardoorheen men de hemel kon zien. Als een granaat in onze 
buurt zou ontploffen zouden wij zeer kwetsbaar zijn. Blijkbaar beoordeelde men dit 
risico als opwegend tegen de risico's die de volwassen mannen zouden lopen bij 
evacuatie. Door de spleten tussen de planken van de vloer zagen de volwassenen 
dat onder meer de koe van onze grootouders werd afgevoerd. Hierbij waren 
(onbekende) burgers behulpzaam. Hoe groot het risico was bleek later op de dag. 
Onze tante Betje was met haar Graat komen vertellen dat zij hadden besloten om 
naar elders te vertrekken. Zij stonden een poos bij de ingang van onze zolder. 
Nauwelijks hadden zij na hun afscheid deze plaats verlaten, toen er een granaat op 
de nok van het dak ontplofte, juist boven de plek waar Betje en Graat tot kort 
daarvoor hadden gestaan. Als door een wonder werd niemand van ons gewond, 
doch een nieuwe afweging van de risico's resulteerde in een snelle vlucht naar de 
kelder in de woning. Besloten werd om ondanks alles niet te vertrekken en mede 
omdat er van buitenaf nog steeds geen enkele poging werd gedaan om ons tot 
vertrekken te bewegen, kreeg dit besluit een definitieve vorm. Het kon immers een 
kwestie van dagen zijn voordat de geallieerden zouden doorstoten! De mannen 
bouwden in de schuur een schuilplaats in de berm tegen de schuur van buurman 
Schrans, waarvan de ingang door middel van een paar bossen stro kon worden 
afgesloten. Later werd een soortgelijke ruimte gemaakt in de schuur van 
achterbuurman Jessen. Deze had een uitkijkje over de tuinen achter de huizen langs 
de Feurthstraat doordat in de muur onder het afdak voor de stalling van kar en 
landbouwwerktuigen, een baksteen was uitgekapt. Deze schuilplaats werd vooral  
gebruikt tijdens de door Toni Eberson aangekondigde razzia's. Men beschouwde 
haar als veiliger dan die in onze schuur. Tijdens een dezer razzia's zag men door de 
uitkijk hoe door soldaten met behulp van prikstokken gezocht werd naar verborgen 
goederen, ook vlak naast de muur van Jessen waarachter wij ons in doodse stilte 
schuil hielden. Ofschoon gezegd moet worden dat wij ons op redelijke wijze aan 
het onderduikersleven wisten aan te passen, viel het leven beslist niet mee. Er 
waren de voortdurende beschietingen op onvoorspelbare tijd en plaatsen, natuurlijk 
de razzia's, schaarste aan voedsel en eigenlijk aan alles, de risico's waren groot en  
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… ze schoten in zuidelijke richting, waarna snel naar het volgende punt werd gereden …. 
 
onze angsten misschien nog wel groter. Ik herinner mij zeer wel dat de Duitsers af 
en toe 's avonds met een kanon achter een trekker door Susteren reden. Op een 
kruispunt losten ze enkele schoten in zuidelijke richting, waarna snel naar het 
volgende punt werd gereden. Als dit op het kruispunt Feurthstraat-Stationsstraat-
Louerstraat gebeurde, wisten we dat het slechts enkele minuten zou duren voor in 
die omgeving - de onze dus! - het antwoord zou worden ontvangen. Voor ons 
waren dit telkens zeer bange minuten. Bange minuten beleefden wij ook toen op 
een avond een granaat op de keuken terecht kwam. Even van tevoren was Willy 
naar de keuken toegegaan, ik meen om iets voor te bereiden, waarna wij de avond 
in dat vertrek zouden gaan doorbrengen. Willy was op tijd onder de tafel gedoken 
en kwam ongedeerd onder het onder puin bedolven meubelstuk vandaan. Toen een 
keer een granaat terecht kwam op het dak van het achterhuis van buurman Jetten, 
werd mijn vader aan zijn neus geraakt door een granaatscherf dat voor hem in het 
kozijn van de kelder in de schuur vastsloeg. Op een klein wondje aan zijn neus na 
bleef hij ongedeerd. Toevalligheden of wonderen? Belangrijk waren de contacten 
met Toni Eberson en Pie Tonglet, die ik als Toni's assistent beschouwde. Zij 
bezorgden ons brood en vertelden ons het beschikbare nieuws. Zo hoorden we van 
hen dat er in Susteren onder de kerk ook nog mensen huisden en dat Jozef Bocken, 
de jongste zoon van de aannemersfamilie waarvan eerder in dit verhaal sprake is, 
op een ochtend toen hij na het ontwaken voor een plasje naar buiten ging, door een 
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granaat was gedood. Jozef, die met zijn familie aanvankelijk ook was 
ondergedoken, was enkele jaren ouder dan ik. Tijdens de oorlogsjaren bezocht hij 
het College in Sittard en tot aan haar opheffing was hij lid van de Jonge Wacht, een 
voorloper van de latere verkenners, of misschien wel een katholieke tegenpool van 
de Padvinders. Na de oorlog heb ik kleren van Jozef gedragen, waaronder een 
ribfluwelen broek waar ik toen behoorlijk blij mee was. Toen wij na onze 
bevrijding vanaf een absoluut nulpunt omhoog kropen, behoorde tot de kleding die 
ons door de H.A.R.K. werd verstrekt, een vormloze broek met een enorm ruime 
achterkant, waarin ik mij zeer ongelukkig voelde. Vandaar mijn blijdschap met de 
broek van Jozef, ondanks het feit dat deze, zoals het vooroorlogse Jonge Wachters 
betaamde, tot vrij laag op de knieën hing. Op een gegeven moment vernamen wij 
van Toni ook dat er op het kerkhof van (oud) Susteren het lijk lag van een Engelse 
militair. Hij was opgepakt toen hij een poging deed om door de linies naar bevrijd 
gebied te komen en door de Duitsers gefusilleerd. Deze hadden verboden hem te 
begraven. Later bleek dat hij vlieger was geweest en Johny Arkle heette. Ook is 
bekend dat hij ondanks waarschuwingen per se door de frontlinie wilde, terug naar 
zijn vaderland, omdat zijn trouwdatum naderde. Johny Arkle's graf bevindt zich 
nog steeds in Susteren. Ik meen te weten dat het Tony is geweest die uiteindelijk 
van de Duitse Ortskommandant toestemming kreeg om het lijk te begraven. Met 
Kerstmis 1944 was het aan "ons" front uitzonderlijk rustig. Achteraf bezien zal dit 
waarschijnlijk te maken hebben gehad met het op de vroege ochtend van 16 
december begonnen Ardennenoffensief, dat immers zowel aan Duitse als aan 
geallieerde zijde een enorme inzet van militaire krachten vroeg. Voor ons ontstond 
de mogelijkheid om in de Kerstnacht een H. Mis bij te wonen. Zij werd opgedragen 
door, naar ik meen, pater Barendrecht die in Susteren was achtergebleven. De 
viering vond plaats in een woning van familie Weijzen (Sjeng?) die aan de 
linkerkant van de panden van "Marieke van de Consum" en "Nelke van de Busch" 
was gelegen. Mijn broer Huub en ik traden op als misdienaars. De sterkste indruk 
die ik van die nacht heb overgehouden was die van het oversteken van de 
Feurthstraat vanuit naar ik meen, het pand van Ties Bohnen. Het oversteken duurde 
uiteraard maar kort en bovendien was het nacht en dus donker. Toch zagen mijn 
kinderogen een enorme chaos van puin en afhangende draden, veel erger dan ik mij 
dat had voorgesteld. Wie er allemaal in de Mis aanwezig waren weet ik niet meer. 
Wel weet ik dat de schuifdeuren tussen twee kamers openstonden en dat het voor 
mijn gevoel een echte "Noodmis" was, waarin iedereen heel stil was, niemand 
hoefde te biechten en iedereen zomaar te communie mocht gaan. Naast onze 
voortdurende angst was een van onze grootste vijanden de verveling. Men zat de 
gehele dag héél dicht op elkaar: 's nachts in huis en overdag in ons hol, de kelder in 
de schuur of, wanneer we zeker wisten dat de kust veilig was, gewoon in huis. 
Niemand kwam op straat. "Visite" kwam achterom, via de tuinen en meldde zich 
aan door middel van een draad die van de achteruitgang van de schuur, over de 
deel en langs de buitenmuur van het slachthuis naar het raam van de keuken was 
gespannen. Wanneer dat raam klepperde werd iedereen stil en ging iemand op 
verkenning uit. Als regel kon er niemand anders zijn dan Tony, Pie of iemand die 
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tot onze kring behoorde, zoals Graat Beyer, die nog wel eens naar Susteren kwam. 
Als kinderen hadden wij al helemaal niets te doen. Ik weet nog dat we, in ons hol 
in het stro liggend, met onze vader plannen maakten over de herinrichting van onze 
tuin en het herstel van ons huis voor zover we toen de beschadigingen kenden, 
ALS we maar eenmaal veilig terug zouden zijn. De omstandigheden moesten wel 
leiden tot spanningen en die zijn er ook geweest.  
Als je het als kind niet rechtstreeks hoorde of zag, voelde je het wel. Ik kan dan 
ook nauwelijks nog concrete feiten bedenken, maar ze zijn er wel geweest. Op de 
duur werd de situatie onhoudbaar, er ontstond gebrek aan alles, de hygiëne liet 
steeds meer te wensen over en op 7 januari kwam het moment dat onze weerstand 
op was en werd besloten te vertrekken. Achteraf moet men zeggen: gelukkig maar, 
want het pand waarin wij verbleven grensde aan het hoekhuis Jetten, waarin en 
omheen de Engelse majoor Evans zijn compagnie zag gereduceerd worden tot 
slechts 27 man, terwijl hijzelf twee maal zwaar werd getroffen. Ook het hol in de 
schuur dat ons zo vaak tot verblijf had gediend, werd verwoest. Dit alles gebeurde 
op 17 januari - 10 dagen na ons vertrek - toen de infanteristen van genoemde 
majoor een heel etmaal tegen een Duitse overmacht moesten standhouden totdat 
eindelijk hun eigen tanks in staat waren het dorp te bereiken.  
 
 

.. vader, moeder, mijn broer en ik  .. volgepakte kruiwagen en volgestouwde kinderwagen .. 
 
Terug naar 7 januari, de dag van ons vertrek. Mijn vader met een volgepakte 
kruiwagen, mijn moeder met een volgestouwd kinderwagentje en mijn broer van 
tien en ikzelf als bijna twaalfjarige, trokken in Noordelijke richting. Overal 
Duitsers en vooral evacué 's. Voor ons was er geen plaats en toen in het Echter 
gehucht Hingen een bekende van mijn vader een stel Duitsers wist te bewegen ons 
een eind op hun LKW mee te nemen, maakten wij hiervan gretig gebruik. We 
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kwamen terecht in Sint Odiliënberg, doch ook daar was voor ons geen onderdak te 
vinden. Een vroegere gemeenteambtenaar uit Susteren, die daar toevallig opdook 
dacht dat we in Melick meer kans zouden hebben en begeleidde ons er heen. We 
passeerden de Roer, ons toen nog niet realiserend dat we daardoor - net als 
voorheen in Susteren - wederom, zoals later zou blijken, aan de "verkeerde kant" 
van het water terecht kwamen. In Melick werden we ondergebracht bij de familie 
Dohmen in de Groenstraat, twee broers en een zus, oude mensen in mijn ogen, die 
met het fenomeen "vluchtelingen" geen raad wisten en ons dan ook zeer 
gereserveerd behandelden. Misschien begrijpelijk als we ons realiseren dat wij 
sinds 7 november als holbewoners hadden geleefd, steeds dekking zoekend in de 
kelder en ons verschuilend voor hen die ons zochten. In Melick moesten we 
wennen aan het bovengronds slapen en aan het feit dat daar, althans aanvankelijk, 
geen granaten floten en vielen. Wanneer ik spreek over gereserveerdheid van onze 
gastgevers, moet ik dat ook doen - en dat met grote waardering - over de hulp die 
wij ontvingen van Jaak van der Varst, een eenvoudige melkrijder die met zijn 
vrouw Marie en haar broer Sjeng naast Dohmen woonde en die ons liet meedelen 
in hetgeen hij aan etenswaar bezat. Hierbij dient opgemerkt dat wij na onze  
onderduiktijd vrijwel geheel afhankelijk waren geworden van anderen en dat in een 
omgeving die ons volkomen vreemd was. Even was er sprake van enige rust omdat 
Melick (nog) niet in het frontgebied lag. Doch dat veranderde na 17 januari toen de 
slag om de Roerdriehoek begon. Op ons evacuatieadres kwam inkwartiering van 
een aantal Fallschirmjäger, voor het merendeel fanatieke kerels, die op mijn broer 
en mij vooral indruk maakten als ze met hun camouflageuitrusting aan en 
handgranaten in hun laarzen in het woonvertrek in de houding stonden, terwijl een 
nog fanatieker figuur hen stond toe te brullen. Waarschijnlijk gaf hij instructies 
voor patrouilles, want meestal vertrok de bende even later en zagen we hen daarna 
pas veel later terug. Een keer kwam er een terug met een schot door zijn arm. Een 
herinnering die toen ook op mij nogal indruk maakte, is die aan een soldaat die 
stiller leek te zijn dan de anderen en die voor het eten altijd even zijn handen 
samenvouwde en zijn ogen sloot. Mijn moeder zei dan wel eens dat dit blijkbaar 
een "gooje Pruus" was. We maakten het mee dat Sint Odiliënberg moest evacueren. 
In de voorbijtrekkende stoet bevonden zich Louis en Sef, broers van mijn moeder 
met hun gezinnen. De gehate Grüne Polizei stond niet toe dat zij even bij ons 
binnenkwamen, Melick was niet langer veilig, ook hier vielen voortaan de granaten 
en was er de angst voor deportatie van de mannen. Het kon dan ook niet uitblijven: 
ook Melick moest evacueren. Ik weet niet meer de datum waarop, doch het 
moment kwam dat ook wij moesten vertrekken met bestemming Bruggen. Mijn 
ouders laadden hun schamele bezittingen maar weer op onze kruiwagen. Het 
wandelwagentje was intussen door leden van het Herrenvolk meegenomen. We 
verlieten Melick vrij laat in de middag, samen met Jaak van der Varst en de zijnen. 
Echter, ter hoogte van Schändelen wisten we ongezien de kolonne te verlaten en 
vonden we onderdak in een houten gebouwtje (paviljoen?) dat naar ik meen te 
weten tot onderdak van studenten had gediend. Iets verderop stond een tweede, 
waarin Duitse soldaten gelegerd waren. We waren er getuige van dat zij een lam 
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slachtten. Een gebeurtenis die, vooral door het blaten van het dier, op ons kinderen 
een indruk van wreedheid maakte. De avond viel en wij maakten een provisorisch 
bivak. De bedoeling was om, als het zou lukken, de volgende dag naar Melick 
terug te gaan en dan onder te duiken. Dit gebeurde ook. Doch niet dan nadat we 
een der ergste nachten uit ons leven hadden meegemaakt. In die nacht ontstond 
zeer dichtbij een vuurgevecht, waarbij het gebouw waarin de Duitsers huisden in 
brand vloog. Wij dachten echt dat ons laatste uur geslagen had. Er was geen kelder 
en ergens naar toe vluchten was onmogelijk. De volgende dag was de wereld wit. 
Er was sneeuw gevallen en wij zagen Duitse soldaten rondlopen met witte lakens 
omgeslagen. Ook zagen we aan de overkant van de Roer een nog rokend 
uitgebrand voertuig. Het front was hier en dat speelde ons in de kaart voor wat 
betreft onze terugtocht naar Melick. Frontsoldaten hadden voor ons geen 
belangstelling en de Grüne Polizei zou hier voorlopig niet meer verschijnen. Terug 
in het dorp namen we onze intrek in de los achter de boerderij van Dohmen 
staande, waarschijnlijk net voor de oorlog gebouwde schuur. Zij had in het midden 
van de lange voorgevel een schuifpoort, waarachter de deel. Aan weerszijden 
daarvan ruimten om stro of hooi te bergen. Aan de rechterzijde was in bedoelde 
ruimte een paardenstal gebouwd, waarachter en waarboven stro en hooi lagen 
opgeslagen. In de ruimte achter de stal maakten de mannen een hol, volgens 
voorbeeld uit Susteren, dat bereikbaar was via een mangat aan de bovenkant, 
tussen twee van de palen waarop het stro lag. Wanneer we allen in het hol waren 
werd de ladder binnengehaald en het gat met bossen stro gedicht. Het gat diende 
tevens als w.c. Hierin hebben we gedurende een aantal weken geleefd, vooral héél 
stil geleefd. Want kort nadat wij onze intrek in het hol hadden genomen, werd op 
de deel een Duitse LKW gestald. Een bruingeel gekleurde, waarschijnlijk van het 
Afrikakorps. Dagenlang waren soldaten in de schuur bezig. Wij hoorden geluiden, 
waarvan wij dachten dat ze ontstonden bij het verwerken van patronen tot banden, 
bruikbaar voor de mitrailleur. Zij hadden er geen vermoeden van dat achter een 
strowand van nauwelijks 2 meter dik zich 7 mensen, waaronder 2 kinderen, 
bevonden die hoopten door deze leefwijze vol ontberingen en ellende nog erger te 
kunnen voorkomen en vooral sneller bevrijd te zullen zijn. Een andere angstige 
belevenis was er toen Duitsers boven ons hoofd het aldaar opgestapelde hooi 
weghaalden. Het was bijzonder gelukkig, dat mijn vader bij het maken van het hol 
hiermede rekening had gehouden en eerst een stevige laag stro had aangebracht. 
Pas later bleek welk een geluk we hadden gehad, toen we een zware blindganger 
aantroffen, vlak voor de enige zijde van ons hol - de buitenmuur aan de achterkant 
- die niet beschermd was. (Een zijde had een berm stro als bescherming, aan een 
zijde was de paardenstal en de zijkant buiten was beschermd door een stapel 
mijnhout). Veel is er toen gebeurd, eigenlijk te ongelofelijk om waar te zijn. De 
voedselvoorziening is zo'n punt. Terwijl in het voorhuis zich nog steeds 
Fallschirrnjäger bevonden, gingen Jaak en mijn vader om de andere nacht in het 
achterhuis de stallen en voederopslag - op zoek naar eetbare zaken. Ze hebben er 
kippensoep gemaakt die in de hooikist twee dagen warm (!) werd gehouden en ze 
hebben er koeken gebakken, zonder zuurdesem, keihard, doch lekkerder dan de 
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lekkerste snijder, casino, vloer of hoe de huidige luxe producten ook mogen heten. 
Een week lang konden ze niet aan water komen en hebben we sneeuw laten 
smelten om te kunnen drinken. Het is ongelofelijk, doch dit alles gebeurde zonder 
dat de Duitsers ons vonden. Totdat op een avond plotseling tot verrassing van beide 
partijen een ontmoeting plaatsvond met twee soldaten die vertelden dat ze bepaalde 
dingen hadden geroken en gemerkt die wezen op aanwezigheid van Zivilisten. En 
nu hadden ze hen betrapt! Ik maakte er reeds eerder melding van: er waren ook 
goede Duitsers. De soldaten die ons vonden heetten beiden Willy. Zij behoorden 
tot de Genietroepen en hadden tot taak om in geval van nood een stukje straat dat 
de verbinding vormde in een tankgracht, te laten springen. Deze tankgracht was 
aangelegd door de Organization Todt, naar wij toen hoorden door Russische 
gevangenen. Zij liep niet ver van de woning waarin wij verbleven. De twee Willi's 
waren ontzet over de situatie waarin wij ons bevonden. Zij brachten ons in de 
kelder van het pand Dohmen, waaruit de Fallschinnjäger inmiddels vertrokken 
waren en verzekerden ons dat ons niets zou gebeuren als wij ons rustig zouden 
houden. Wij deden niets liever! De soldaten gaven ons te eten. Als enige 
tegenprestatie vroegen zij aan de vrouwen om hun sokken te stoppen en enig 
verstelwerk te doen. Nadat wij enkele dagen in voor ons ongekend weelderige 
omstandigheden hadden doorgebracht werd het 28 februari. Tegen de avond 
vertelden de Willi's ons dat zij ons in de nacht zouden gaan verlaten, samen met 
alle Duitsers die zich in de omgeving bevonden. In het Noorden was ergens een 
corridor die dreigde gesloten te worden waardoor een omsingeling tot stand zou 
worden gebracht. Wij moesten vooral rustig in de kelder blijven. Morgen zou de 
oorlog voor ons afgelopen zijn. Het gebeurde zoals de Willi's gezegd hadden. 's 
Nachts hoorden we het langstrekken van groepen soldaten en 's morgens was het 
onwezenlijk stil. In de loop van de ochtend gingen Jaak en mijn vader heel 
voorzichtig poolshoogte nemen en even later hoorden we hen op ons roepen. 
Buitengekomen zag ik mijn vader als een kind zo gelukkig in een jeep zitten terwijl 
de tranen over zijn gezicht liepen. Langzaam schoof een kleine colonne voorbij, 
terwijl een vliegtuigje erboven rondjes draaide en enkele negersoldaten met een 
soort slobkousen om hun enkels en voor ons nieuwe pothelmen op hun hoofd, al 
kauwgummi kauwend met detectoren de bermen aftastten. We beseften dat we vrij 
waren, doch konden ons geluk daarover niet delen met onze bevrijders omdat wij 
hun taal niet spraken en zij niet de onze. Zij bleven overigens niet lang in onze 
buurt. Zij trokken verder. Uren later passeerde er een jeep in tegenovergestelde 
richting, met op de motorkap een Duitse officier. Ook voor hem was de oorlog 
voorbij. Al snel bleek dat we niet de enigen waren die in Melick waren 
achtergebleven. Verderop in het dorp, in de richting van de Roerbrug, waren nog 
meer mensen. Bij een bakker was al snel wat brood te krijgen. Het was ook die 
bakker die, op voorspraak van Jaak van der Varst, mijn vader een fiets leende om 
naar Susteren te kunnen gaan zien of snelle terugkeer mogelijk was. Zoals zoveel 
toevallig gebeurde, gebeurde het ook toen dat een tweetal dorpsgenoten, twee 
bewoners van de Stationsstraat, ik meen Tegelaars en diens buurman, passeerde die 
vanuit Herkenbosch met hetzelfde doel onderweg waren. Even toevallig verscheen 
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er, toen mijn vader op weg naar Susteren was en mijn moeder, Huub en ik brood 
gingen halen, een motorrijwiel op onze weg, waarop twee mannen uit Susteren met 
O.D.-armbanden, die mijn moeder vrij plompverloren vertelden dat haar moeder en 
een van haar broers bij de bevrijding waren omgekomen. Deze O.D.-ers waren 
Harrie Haas uit de Feurthstraat en Niek Eberson, rijwielhersteller van de Rijksweg 
Noord. Er gebeurde zoveel, dat in mijn geest een diepe indruk heeft achtergelaten. 
Een indruk die met het voortgaan der jaren nog sterker lijkt te worden en opleeft bij 
alles wat ik lees of zie over de tijd waarin dit alles speelde. Bij onze terugkomst in 
Susteren op 8 maart 1945, na een tocht waarin ook weer heel wat toevalligheden 
een rol speelden, bleken onze grootmoeder en oom Karel in St. Joost gewond te 
zijn geraakt en na afloop van de strijd naar Sittard te zijn vervoerd, alwaar zij na 
enkele dagen overleden en werden begraven. In de zomer van 1945 werden zij in 
Susteren herbegraven en werden wonden weer opengetrokken. De volwassen 
mannen die tot mijn kringetje behoorden, in het bijzonder mijn vader, is deportatie 
bespaard gebleven. Gezien hetgeen over het lot en de belevenissen van veel van de 
weggevoerde mannen bekend is geworden, mag men geloven dat onze 
belevenissen en de risico's die wij liepen hun prijs waard waren. Het voorgaande is 
het verhaal van mijn bevrijding en van de moeilijke jaren die eraan voorafgingen. 
Het zijn herinneringen die misschien door de jaren wat zijn verkleurd, doch die zijn 
gebaseerd op indrukken die intussen onuitwisbaar zijn gebleken. Het heeft mij 
voldoening gegeven, deze herinneringen op papier te zetten.  
 
Maastricht, juli 1999  

 

 
Wijnstraat na de bevrijding in 1945 



 27 
 

Het ontstaan van Mariaveld (2) 
Evert Zits 
 
Zoals reeds vermeld in het vorige artikel plaatsten de Nederlandse Spoorwegen 
vanuit heel Nederland personeel over naar Susteren, waar het nieuwe 
rangeerterrein veel nieuwe werkgelegenheid had geschapen  
Als gevolg hiervan diende op korte termijn in de huisvesting van de vele 
nieuwkomers te worden voorzien. De toenmalige burgemeester van Susteren, Frans 
Evertz, een daadkrachtig en sociaal bewogen bestuurder, nam reeds in 1913 het 
initiatief tot oprichting van de “Woningvereniging Susteren1. Reeds in 1915 werd 
nabij het station gestart met de bouw van een complex van veertig woningen 
“Vincentiusplein” genaamd. Het werd de eerste aanzet tot ontsluiting van een 
nieuw woongebied, gelegen tussen de oude dorpskern en de spoorlijn. 

Susteren rond 1910. Het gebied tussen de dorpskern  
en de spoorlijn is nog een witte vlek 

 
Susteren begon uit zijn eeuwenoude jasje te groeien. Er werden nieuwe wegen 
aangelegd: Vincentiuslaan, Marialaan en Wilhelminastraat. Het nieuwe 
woongebied kreeg de vrome naam “Mariaveld”, bedacht door pastoor Tijssen, die 
een groot Mariavereerder was. 
Door de actieve woningvereniging werd in de jaren 1921-1922 aan de 
Wilhelminastraat en Marialaan een groep van respectievelijk twintig en 
vierendertig woningen gebouwd.. Al deze woningcomplexen werden gerealiseerd 
                                                      
1 In 1910 richtte Evertz in Susteren een Groene Kruisvereniging op; de eerste in Limburg 
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in de huursector. Particuliere bouw vond met name plaats aan de Vincentiuslaan. 
Een aantal ondernemers in en buiten Susteren zag in het snel groeiende Mariaveld 
een goede boterham en vestigde er winkels. In de Marialaan kwamen er vier naast 
elkaar: Keijsers (manufacturen, Huys (drogisterij/ huishoudelijke artikelen), 
Schulpen (glas/verfwaren) en Fiddelers (rookartikelen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woningcomplex Vincentiusplein kort voor de afbraak in 1964 

 
 

Woningen Marialaan in aanbouw 
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Buurtschap Heide 
De aanleg van het rangeerterrein had ook ingrijpende gevolgen voor de nabij 
gelegen buurtschap “Heide”, die toen slechts een vijftigtal huizen telde. Dit aantal 
werd in een kort tijdsbestek verdubbeld. De “Woningstichting voor 
Spoorwegpersoneel” was hier actief en bouwde er een complex van tweeënvijftig 
woningen, dat “Kavinksbos”2 werd genoemd.  Deze woninggroep werd in twee 
etappes gebouwd. De woningen aan de oost- en zuidzijde in 1923, de overige in 
1928. De stenen voor de binnenmuren  van de eerste groep werden ter plaatse 
gebakken in drie veldovens. De benodigde klei werd afgegraven nabij de 
Aardenweg. In deze woningen vestigde zich met name spoorwegpersoneel van  

 
Gedeelte van woningcomplex Kavinksbos in de dertiger jaren 

 
elders, voor een groot deel protestant. Een voormalige directiekeet, die bij de 
aanleg van het spoorwegemplacement was gebruikt, werd ingericht als 
kerkgebouwtje voor protestanten. Het “protestants kirkske”, zoals het in de 
volksmond werd genoemd, lag aan de Parallelweg. Het werd kort na de oorlog 
afgebroken.  
Door de aanleg van de spoorwegtunnel kwam er een betere en permanente 
verbinding met de buurtschap Heide tot stand. Voordien was de Heide bereikbaar 
via twee bewaakte spoorwegovergangen; de eerste waar zich thans de tunnel 
bevindt, de tweede op het huidige hoekpunt Spoorstraat-Tuinstraat. 
 
                                                      
2 Ter plaatse lag oorspronkelijk een bosgebied eigendom van het kapittel van Susteren. 
Mogelijk afgeleid van kapittelsbos, maar ook mogelijk ‘bos aan Koye of Kaye (Koeweide). 
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Scholenbouw  
In het zich snel ontwikkelende Mariaveld ontstond al spoedig de behoefte aan 
onderwijsvoorzieningen. Met voortvarendheid werd daarin voorzien. Aan de 
Marialaan werd een nieuwe school gebouwd, die in 1922 in gebruik werd 
genomen. Het was een gemengde school die de naam St. Jozef kreeg. Meester H. 
Claessen werd de eerste hoofdonderwijzer en zou dat blijven tot 1955. 
Het nieuwe, zeer markante schoolgebouw, waarvan de bouwstijl invloeden toont 
van de “Amsterdamse School”, werd ontworpen door de bekende Sittardse 
architect Jos Wielders3. 
 

 
Oorspronkelijk plan voor jongens en meisjesschool 

 
Het bouwplan had aanvankelijk betrekking op een symmetrische dubbelschool, 
maar uiteindelijk werd alleen de rechterhelft gebouwd, ten behoeve van jongens en 
meisjes tezamen. Het aantal leerlingen nam echter snel toe en daarom werd in 
1930, naast de St. Jozefschool een aparte meisjesschool gebouwd. Het werd 
(helaas) niet de linkerhelft van het oorspronkelijke plan van een dubbelschool. De 
nieuwe school had niets van de allure van Wielders’ creatie. Het werd het lelijk 
eendje naast de schone zwaan. 
De meisjesschool kreeg (hoe kon het ook anders) de naam “Mariaschool” . De 
zusters van de congregatie van de Dochters der Liefde van de H. Vincentius  à 
Paulo, die in 1902 in Susteren een klooster hadden gesticht, gingen er jarenlang, de 
scepter zwaaien. 
Toen in de tachtiger jaren beide scholen niet meer voldeden aan de nieuwe normen 
van het basisonderwijs werden ze in 1987 vervangen door een nieuwe gemengde 
tien-klassige basisschool aan de Reinoud van Gelderstraat. De vroegere 
meisjesschool werd afgebroken, maar tegen het plan om ook de jongensschool te 
slopen kwam fel verzet4. Dit heeft tot resultaat gehad dat het karakteristieke en 
monumentale pand bewaard is gebleven. 

                                                      
3 Wielders was ook de architect van het Bisschoppelijk College te Sittard 
4 Met name van de toenmalige Susterense afdeling van de Partij van de Arbeid. 
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Mariaschool 1930 

 
Cultuurshock 
De nieuwe ontwikkelingen brachten een ware cultuurshock teweeg en zetten een 
duidelijk stempel op de Susterense samenleving. Zoals reeds werd opgemerkt was 
er tot dan toe sprake geweest van een kleine vertrouwde, wat geïsoleerde 
gemeenschap. Simpele mensen, die een eenvoudig bestaan leidden, onder het 
wakend oog van “d’n hieër Pesjtoar en d’n hieër burgemeister”. Iedereen kende 
iedereen en men duidde elkaar aan in de trant van :”Tring van Ties de Sjnieder”, 
“Sjang van Sjeng van Sjieër”, “Mie van Pit van Pieër”. 
Die vertrouwde levenssfeer werd als het ware opengebroken door de komst van de 
vele “vreemdelingen” die in Susteren neerstreken, waaronder zich met name veel 
“Hollenjers” bevonden. De orthodoxe Susterense bevolking werd plotseling 
geconfronteerd met mensen die er vaak een geheel andere levens- en 
wereldbeschouwing op nahielden. Het was voor de Susterense “eigenheimers” wel 
behoorlijk wennen aan die “Kieësköp”, die als een soort buitenlanders werden 
beschouwd. Maar ook de Hollanders, waarvan er vele uit de grote steden kwamen, 
hadden uiteraard hun acclimatiseringsproblemen in dat, althans in hun ogen’ 
“Limburgse gat”waarheen ze “verbannen” waren. 
Dit gold met name voor de bewoners van Kavinksbos, gelegen in een uithoek van 
Susteren. Deze woonwijk grensde aan de oude buurtschap Heide, die toen slechts 
twee straten en een vijftigtal woningen telde en geïsoleerd lag van de dorpskern, 
slechts bereikbaar via de spoortunnel. 
En dan waren er natuurlijk de taalproblemen! De plaatselijke bevolking, die 
voorheen uitsluitend dialect had gesproken, moest nu vaak overschakelen op “’t 
Holles”om zich verstaanbaar te maken. Dat leverde dan vaak verbasterd 
Nederlands op zoals dit citaat uit een buurpraatje; 
“Sjang, mijne man, werk ook op ’t spoor. Hij is seinhuiswachter. Hij moet ummer 
het spoorbreer ope en toe doen. Hij maak van alles mee. Laats was een vrouw voor 
het breer van de fits gestap en toen was haar een hozebindel afgezak. Maar dat 
was geen echte hozebindel maar een inmaaklits. En toen heeft Sjang geroepe: 
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“Medam, er gaat u een glas pruime oop.” Het is niet om te stuiten, maar Sjang is 
een goede bluts. Hij heeft wel geen rus in de prij. Aldaags is hij op het goedje aant 
fisternulle.. Die fioolt zich wat bijeen! Vooral op zijne duivespijkert. Hij ligt ook 
ummer in de mosen te wouve. Hij is nu meimerte en krosele aant plukke. Als u ze 
lus kunt u een tuit krijge.”  
Deze “Zösterse kal” moet de Hollandse spoorlui toch wel als koeterwaals in de 
oren hebben geklonken.  
Ook de plaatselijke politiek bleef niet van vreemde smetten vrij. Onder de 
nieuwkomers waren er nogal wat socialisten, vooral Kavinksbos herbergde veel 
“rooien” die propageerden op te komen voor de gemeentebelangen van Susteren. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in de twintiger en dertiger jaren ontstonden de 
nodige politieke schermutselingen tussen de “rode rakkers”  en de traditionele 
plaatselijke groeperingen, die toen ook feller van leer gingen trekken dan voorheen. 
Een lijstaanvoerder uit Susteren sprak zijn volgelingen in die dagen toe door 
middel van vlugschriften. De openingszin hiervoor was steevast: “In de bloeitijd 
der seringen, beleeft Suestra rare dingen”. 
Het moet er toen heet zijn toegegaan tussen de vroede vaderen want in de pers 
werd Susterens gemeenteraad  getypeerd als “een zinkend schip met een muitende 
bemanning”. 

(wordt vervolgd) 

 
Foto’s: Peter Koolen 
Bron: “Mariaveld” 1918-1978, Evert Zits, 1978  
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Gegevens over Susteren in het historisch archief van het 
aartsbisdom Keulen. 
 A.M.P.P. Janssen 

Bij een bezoek aan het Historisch Archief van het Aartsbisdom Keulen troffen wij 
in enkele archiefdocumenten gegevens over Susteren aan, die we op deze plek als 
bouwsteentjes voor de geschiedenis van Susteren zouden willen presenteren. Los 
van deze gegevens bevat dit archief veel informatie over het vroegere 
Landdekenaat Susteren, onder meer visitatieprotocollen, waarvan een publicatie 
elders wordt voorbereid. 

 Registers van de Gulik-Bergse dekenaten. 

In dit Keulse archief bevinden 
zich in het bestand I Dec. 
Jülich-Berg vier registers met 
gegevens over de parochies en 
kerkelijke instituten in het 
vroegere hertogdom Gulik. Het 
oudste register dateert van 1676 
en de gegevens ervan zijn in de 
andere registers – waar nodig – 
telkens geactualiseerd. De 
parochie (het ‘Kirspel’) 
Susteren had een Sint-
Salvatorpatrocinium en het 
recht om nieuwe pastoors voor 
te dragen werd uitgeoefend 
door de hertog van Gulik en de 
abdis van het Susterense stift, 
waarbij aan ieder vastgestelde 
maanden waren toegewezen. De 
inkomsten van de pastoor 
bestonden uit een prebende van 
het Stift: de toelage, die door 
kanunniken werd genoten. 
Daarnaast had hij stoolrechten 
(inkomsten voor de bediening 
van sacramenten) en verder 
ongeveer 15 rijksdaalders. Uit 
de tweede helft van de 
achttiende eeuw dateert de 
vermelding van Stephanus 
Henricus Gripekoven als 
pastoor. Deze pastoor was 



34 
 

tevens kanunnik en landdeken en stierf in 1788. Als zijn opvolger wordt J. 
Ramaeckers genoemd. 
In de notitie is verder sprake van het adellijke collegiale Stift met een abdis, negen 
‘frawlein’ (stiftsjoffers) en vier kanunniken. Daarnaast waren er vier kapelaans van 
vier altaren: die van de HH. Johannes de Evangelist en Mathias, van de H. 
Catharina, van de H. Paulus en van de H. Georgius (Joris). Deze altaren hadden elk 
aparte inkomsten. Tenslotte was er nog de ‘capella in Papenmunster’; 
oorspronkelijk was dit een voor de poorten gelegen en in 1542/1543 verwoeste 
kapel, in latere tijd werd hiermee de nabij de stiftskerk gelegen Mariakerk bedoeld. 
In een van de registers treft men ook de waarde (inkomsten) van de altaren aan, 
uitgedrukt in rijksdaalders en albus (1 rijksdaalder = 80 albus). Bij Susteren staat 
het volgende overzicht: 

Pastoor van Susteren: 15 rijksdaalders. 
Kapelaan van Sint-Catharina: 26 rijksdaalders, 70 albus. 
Kapelaan van Sint-Jan Evangelist: 15 rijksdaalders, 60 albus. 
Kapelaan van Sint-Paulus: 53 rijksdaalders, 60 albus. 
Kapelaan van Sint-Joris: 30 rijksdaalders. 
Kapelaan in het Papenmunster 30 rijksdaalders. 

Archieven van het oude bisdom Aken. 

Tussen 1801 en 1822 behoorden de vroegere Gulikse parochies, zoals Susteren, tot 
het door Napoleon in het leven geroepen bisdom Aken. Van dit bisdom zijn de 
nodige documenten na 1822 in Keulen terechtgekomen. Temidden van deze 
archiefstukken bevindt zich ook een overzicht van alle priesters van Sittard en 
omgeving, daterend van 28 januari 1806. Hieruit blijkt, dat toen in Susteren zes 
priesters woonachtig waren. Twee van hen vertrokken naar elders. De volgende 
zeven personen werden geregistreerd: 

* Joannes Mathias Boden, vicarius in Susteren en administrator van de kerk in 
Dietheren; geboren te Schleiden op 2 januari 1751; hij heeft zijn functie van 
vicarius in Susteren neergelegd en is naar het departement van de Ourthe 
vertrokken. 
* Joannes Petrus Velten, celebrant in Susteren; geboren te Lechenich op 8 
september 1723. 
* Joannes Henricus Backhaus in Susteren; geboren te Susteren op 15 augustus 
1763. 
* Joannes Andreas van Mulken in Susteren; geboren te Sittard op 21 januari 1752. 
* Josephus Clermonts in Susteren; geboren te Echt op 13 september 1725; 
vertrokken naar het departement van de Nedermaas. 
* Joannes Henricus van Hinsberg in Susteren; geboren te Susteren in 1767. 
* Petrus Dominicus vander Meer in Susteren; geboren te Maaseik (Mosacum) op 
28 februari 1756. 
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Verhäölkes van euver de päölkes 
Loek Storken 

In Zöstere heuërse waal èns sjtevige verhaole, mer in Mezeik löste ze d’r ouch 
waal pap van. 
De zöster van eine van ós wanjelende  Hiëere woor getrouwd mit einen “hiëer” oet 
Mezeik, weer zulle hem veur ’t gemaak mer Sjarel neume. Dezen hiëer voor in 
Mezeik mit de beerwage en den kumpse dus nogal ónger de luuj. En esse väöl 
ónger de luuj kumps mit de beerwage, kumpse soms ouch dèk “ ónger de kar ” .  
Deze Belsjen hiëer woor op einen aovend èns flink op sjtap gewaes, wie det aan 
dae kantj van de grens, mer ouch aan deze, waal èns (volges de meiste vrouwluuj te 
dèk) veurkump. Wie d’r dus väöl te laat op heim aan koom, woor d’r 
dientengevolge dus flink “vuur in ’t daak” of “herrie in de boet” (wie me det zoa 
sjoan zaet !) Mer ouch det is ein 
internationaal veurkómmend 
versjiensel en duit zich veur in de 
bèste families. 
Wie daen erme jóng, óndanks zien 
koppien, de volgenden daag weer 
den hiëelen daag hel gesjoef haw en 
’s aoves doadmeug heives koom, 
sjtóng d’r gein aete op taofel, want 
de vrouw haw ze nog ummer sjeif 
ligke. 
Den daag d’rop euverkoom hem 
weer ’t zelfde . Zien vrouw dach 
:”Ich zal dem èns “kloete” mit zien 
gezoeps, ich zal det verkske waal 
èns wesje !”  
Tiëen minute later heuërde ze sjlaeg 
op de gangk : Boem, boem, boem. 
Wie ze ging kieke, zoogse det dae 
gooie jóng de deur van de wc aan ’t 
toenaegele woor. Wie ze hem vroog 
wat hae in Godsnaam aan ’t 
oetsjpoake woor, zag d’r : “Wo neet 
gevraete wurdt, dao hoof ouch neet 
gesjete te waere !” Ekskuseer de 
weurd, mer zoa sjient d’r ’t toch 
gezag te höbbe.  
Sjoan bedach, zult g’r waal zègke, 
mer ’t sjient waaor gebeurd te zeen, 
en den teks is dus vrie letterlik! 
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Daezelfde Belsje meniëer woor weer èns einen aovend flink “op de lappe” , zien 
vruike Toos zoot thoes braaf op h’m te wachte, en ’t doerde en doerde mer.’t Woor 
al half twiëe. Wie det zoa geit, op ei gegaeve moment wurse det meug. 
 “Potverdomme”, zaet ’t inèns, “ich haol mich dae kael heives”. 
 Zoa gezag, zoa gedaon. ’t Sjtap in den auto en veurt nao ’t stamineeke, wo de jóng 
nog volop klasjenerend aan den teek zoot.  
Nao get kal, nog ei paar pintjes en ei gesjprek worin ouch den Hiëer hiebaove nog 
ein hoofrol vertolkde, woorte ze ’t d’r toch euver èns detse heives zouwe gaon. Mer 
ómdet hae ouch mit de wage woor en hae dem ’s mörges drek weer neuëdig haw, 
reej hae veuroet en Toos koom achter hem aan.  
Thoesgekómme lag d’r zich drek in bèd, en wie det den zoa geit, hae sjleep bènne 
de minuut wie einen os. 
Vief minute later, (mer hae dach detter al oere sjleep), belde Toos aan de veurdeur, 
want ’t haw mit al die konsternatie natuurlik den hoessjleutel vergaete. 
“Waem is dao ?” , reep hae van baove mit ziene sjlaoperige en zate kop. 
“Ich bèn ‘t, Toos” , reep zien vruike. 
“Det kan neet”, reep hae weer. “Toos ligk al oere in bèd. Noe laot dem mer sjlaope, 
want det mót mörge weer vreug oet de vaere !” 
En hae dreijde zich óm en sjnórkde wiejer. 
Wie ’t verhaol geëindig is, weit ich neet precies, mer dergelikke verhaole höbbe 
neet ummer ein “happy end”. 

In Belsj heuërse miëe van die sjoan verhaole. 
Eine van de jónges aan den teek wo w’r toevallig mit aan de kal kome, vertèlde 
ouch èns det zien vrouw den daag van te veure d’r tösjen oet gegange woor mit 
ziene bèste vrundj. 
Iëes woordt de jóng natuurlik oetgebreid getreuës en woord h’m ein nuuj glaas beer 
veurgezat, mer toen wool me  toch waal wete mit waem. 
 “Ja “, zaet de jóng, “det weit ich ouch neet !”  
 “Jao mer , det is toch diene bèste vrundj !”, zaet eine angere aan den teek. 
 “Jao “, zaet de jóng, “mer pas sinds gistere !”. 

Effe later kump nog eine bènne.  
“Awel ober “, zaet ‘r , “mag ik twiëe pintjes van U !” 
“Maar menierke” , zaet d’n ober weer , “waarom twiëe, Uw vrouwke is d’r toch 
niet bij vandaog ?” 
“Ja daarom sjuust”,  zaet de Belsj, “dat moet gevierd worden!” 

W’r kómme dus waal gaer op ’t Belsj.   
  



 37 
 

‘t Gaat van Wellink 
oftewaal DIE VERDAMMDE C.Q VERDAMPDE CENTJES 
Loek Storken 
 
In willekeurige volgorde gaef ich uch noe get flarde van wat den hiëer Wellink van 
De Nederlandse Bank zoa allemaol gezag haet toen d’r veur de “Commissie van 
het Verdampde Geldj” moos versjiene.  
Tösje häökskes “versjiene”, ich dach inderdaad det ich ein versjiening haw en 
moos, wie ich dae man zoog, al weer direk aan Sinterklaos en aan “de 
Sinterklaoze” dènke. “Waat eine Zebedeus!”, zou me vreuger gezag höbbe. 
Dit zag deze “weitensjapper” allemaol :  
-  “We hebben dingen gemist”. (Het zal daen daag waal mistig zeen gewaes ! Toch 
dènk ich ouch neet det dae makker zó’n goodkoup brilke van Andere Hans haet, 
dus dao kan ’t neet aan gelaege höbbe! Ich krieg zelfs ’t idee detter ’t mit einen 
hiëele gooie bril aevegood neet zuut!)  
-  “Als ik maar een heel klein gaatje had gezien, dan was de overname van de 
ABN/AMRO niet doorgegaan ”. (De ganse ABN/AMRO sjient al eine gatekiëes te 
zeen gewaes dus d’r wore gate genóg te zeen, mer ich höb net al gezag det Noutje 
get aan de ouge haw !)   
-  “Ik voelde me als een roepende in de woestijn”. (Hae zal waal ein kar zandj in 
zien machinerie höbbe gehad ! Ich dach bie mien eige : “Hie bèste getuge van ein 
historiese gebeurtenis : d’n iëeste  Nederlandse woestijnfluusteriëer !”)  
-  “De dijken waren te laag”.(Toch woor hae waarsjienlijk den ènnigste dae neet 
aan zien water veulde det de zake good fout ginge !) 
“We hebben zaken onderschat wat betreft beloningsbeleid en risicomanagement”. ( 
Dit geit waarsjienlik euver ’t zakke vulle en het betruf hie gein zek mit zandj in de 
woestijn !)  
-  “Wij werden wel gehoord, maar er werd niet geluisterd”. (Zelfs Croetsjov 
vreuger in Ruslandj, dae wós nog desse den mit de sjoon op de taofel mós hauwe !) 
-  “Het was een verdrietig proces”. (Allein mit de eige bankraekening woor ’t neet 
zoa “verdrietig” gesjtèld !)   
-  “Ze (Bos, Wellink en Rijkman) hadden allemaal “nee” willen zeggen tegen de 
verkoop van ABN/AMRO, maar zeiden allemaal ja”. (Typies veurbeeld van 
tegeliek optraejende versjtandjsverbijstering , dit is normaal hiëel zeldjzaam en 
kump waarsjienlijk allein in de bankwaereld miëe es regelmaotig veur. Wurdt 
waarsjienlik zelfs regelmaotig van hogerhandj veurgesjreve!) 
Zó’n geleuter wie hiebaove is typisch bankiersgelul en net wie in de politiek 
allewiele weite ze d’r prachtig omhaer of langsdoor te l.lle, c.q. zich d’r oet te l.lle. 
Aaf en toe gebroeke ze zelfs zó’n sjoan weurd of zelfs beeldsjpraoke, desse zelfs 
zouws gaon dènke  detse waal versjtandj in de kop höbbe. 
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 ’t Ènnigste wat die men aevel mótte kènne is good raekene, en neet semi- of quasi-
weitensjappelik leutere. Raekene is ein exacte weitensjap. En gokke of nao ’t 
casino gaon mótte ze mit hun eige cente.   
Det sjient allewiele trouwes eine nuujen hobby van väöl luuj te zeen óm mit ’t 
geldj van anger luuj te sjmiete. Zoawaal de liëeger es de hoager overhede, hiëel 
kort bie es ouch wiejer aaf , die kènne dao get van.  
Zoa zag ouch den hiëer Kok, geer wèt waal dae van die miljarde kwartjes die w’r 
nog trök kriege, ’t volgende : “Goede beloning is ook in het belang van de BV 
Nederland”. (Hae zal waal bedoeld höbbe : in ’t belang van de BV Zakkenvullend 
Nederland, wo hae intösje ouch al hiëel lang lid van is . ‘n Gooi beleuëning is 
veural van belang veur degene dae ’t good gebroeke kènt, en neet veur degene dae 
al väöl te väöl haet en überhaup neet miëe wèt watter d’r mit mót ).  
Toch haet den hiëer Rijkman Groenink “MET EEN ZEKERE MATE VAN 
WOESTHEID”  zien 26 miljoen toch mer geaccepteerd. Doe kèns ouch zègke : Ein 
OPWELLING(K) van woestheid. Hae wool ze eigelik hiëelemaol neet. 
 Wat eine naam trouwens RIJKMAN Groenink. Es ich zoaväöl cente haw, den leet 
ich mich nog einen derde naam d’rbie make : “VERREKTE RIJK”man Groenink. 
Zoa kèn ich ouch cente laote verdampe, es ich t’r mich zelf 26 miljoen mitnum !  
Lèts loos ich nog : “We hebben in Nederland heel veel heel bekwame mensen !”  
Doe vreugs dich waal aaf, woróm det die in Nederlandj den allemaol op de 
verkiëerde plaatse zitte ! Woróm zètte ze d’r dao neet ei paar van in de regering, en 
euveral in elke bankdirectie en in elk gemeintebesjtuur MINSTENS EINE ? 
Vreuger hasse allein in ’t Wilde Westen cowboys en bankrovers. Noe wirke die bie 
de bank en zeen zelfs doorgedrónge tót de hoofddirectie.  
Trouwes det gaat, wo Wellink ’t euver haw, det kènt dae gooie man ouch gaar neet 
zeen. Volges mich zit d’r dao de gansen daag op ! Waat einen tóppes ! 
“WEER ZEEN NEET ZOA “, zagte alle bankiers die ze geheuërd höbbe. Nae, die 
zeen ouch neet zoa, DIE ZEEN NOG VÄÖL ERGER !  
En noe w’r ózze “dierenwetenschapper” Graus in die verdampcommissie höbbe 
gehad, is ’t vertroewe in de politiek ouch weer “volledig op den hóndj !”  
“MET EEN ZEER GROTE MATE VAN WOESTHEID” mótte w’r helaas nog 
ummer konstatere det dit alles in ós lendje van pedo’s en paddo’s, koffieshops en 
bonusse allemaol wèttelik nog ummer kan ! En det al die partieë die ’t veural veur 
de verkezinge zoaväöl baeter weite es al die anger partieë dao nog ummer niks aan 
doon ! En det al die partiëe die veur de verkezinge precies weite wie alles mót, det 
nao de verkezinge bliekbaar weer allemaol vergaete zeen. 
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Het middenschip  van de Amelbergabasiliek  
Wil Schulpen 

In een artikel in de vorige Heemklank heb ik het westwerk met de torens onder de 
loep genomen. Het verhaal verschilt op wezenlijke punten met het algemeen 
aanvaarde zienswijze. In dat artikel is een poging ondernomen om te onderbouwen 
dat de kerk sinds haar bouw steeds twee torens heeft gehad in de trant zoals wij ze 
nog zien. Verder constateerden we dat het middengedeelte in haar oorspronkelijke 
vorm geen Juffrouwenkoor of doxaal kende, maar dat deze ruimte een westkoor 
omvatte die even open en hoog was als middenschip en priesterkoor. Het westwerk 
is in één bouwcampagne met de rest van de kerk gebouwd, dit wil zeggen ongeveer 
gelijktijdig met bijvoorbeeld crypte en priesterkoor, al kan er best enkele tientallen 
jaren tussen zitten.  Het geheel wordt elfde eeuws gedateerd. 

In deze Heemklank willen we het middenschip en de onafscheidelijke zijbeuken 
onder de loep nemen.  De zijbeuken worden ook wel zijschepen genoemd omdat ze 
relatief van elkaar in de zuid-noord richting ofwel ‘naast elkaar’ liggen. Het 
middenschip met de zijschepen kunnen we als het oudste gedeelte van de kerk 
beschouwen. Er zijn twee overwegingen die ons tot die conclusie leiden. 

Rond 1000 is er overal grote bouwactiviteiten waar te nemen. Ook in Susteren 
moest omstreeks dit jaar het oude zevende eeuws zaalkerkje plaats maken voor een 
grotere kerk. Ook de kloostergebouwen werden vervangen. De bouw van het 
nieuwe kloostercomplex kostte nogal tijd, het duurde tot in het midden van de 
dertiende eeuw, dus twee à twee en halve eeuw duurde het voordat de 
middeleeuwse abdij geheel klaar was. De kerk zelf was sneller gerealiseerd, maar 
ook deze bouw duurde waarschijnlijk diverse decennia. Van een kerk te Werden 
(Essen) is bekend dat men de bouw in 991 begon en dat met in 1063 klaar was. De 
aanwijzingen in de kerk spreken een dergelijke bouwperiode voor de 
Amelbergabasiliek niet tegen. 

Lambert von Fisenne, kunsthistoricus en architect, heeft veel voor de kerk en de 
kerkschat van Susteren betekent. Hij beschreef de kunstschatten, onderzocht en 
beschreef het kerkgebouw en kreeg uiteindelijk de voorkeur boven Pierre Cuijpers 
om zijn plannen te realiseren. Deze von Fisenne begeleidde de restauratie in de 
jaren 1890 en 1892, nadat hij enkele jaren eerder de crypte weer toegankelijk had 
gemaakt vanuit de kerk en gerestaureerd. Deze was van mening dat bij de bouw 
van een nieuwe grotere kerk, de oorspronkelijke kerk lange tijd gehandhaafd bleef. 
Men bouwde eerst zodanig dat het gebruik van de oude kerk zo min mogelijk erd 
gestoord (middenschip en westwerk). Daarna bouwde men rondom het kerkje en 
daarna werd het kerkje zo goed als mogelijk in de nieuwbouw opgenomen en voor 
de rest afgebroken  
De plaats aar het oude zaalkerkje stond is af te leiden uit de vondst van Frankische 
of Merovingische sarcofagen in de viering. De ruimten aar de Susterense heiligen 
begraven werden is uiteraard opgenomen in de nieuwbouw. 
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Het kubus- of dobbelsteenkapiteel, oudste 
versiering Romaans 10e/11e eeuws 

Volgens deze overwegingen werd eerst middenschip en westerk geboud, waarna 
kruiskerk en zijkoren met het priesterkoor en wellicht ter afsluiting werd de crypte 
als een deels ondergrondse kapel tegen de kerk aangebouwd. 

Een andere manier om na te gaan waarmee men de bouw van de kerk begon is te 
kijken naar bijzondere kenmerken. Bij onze overwegingen spelen de kapitelen een 
belangrijke rol.  Een kapiteel is het bovenste stuk van een zuil. De zuil bestaat uit 
drie delen: de voet, de schacht (het ronde deel) en tenslotten bovenaan het kapiteel.  
De gebeeldhouwde versiering van het kapiteel leert ons iets over de ouderdom: hoe 
eenvoudiger gebeeldhouwd, hoe eerder gemaakt. In de kerk treffen we zuilen aan 
in het middenschip en op het priesterkoor.  Die van het middenschip worden kubus 
– of dobbelsteenkapitelen genoemd.    

Het kubuskapiteel 
Prof. J.J.M. Timmers schrijft in Synthese: 
‘Veel tijd voor versieren van kapitelen en 
lijstwerk had men niet, zodat men het 
eerstgenoemde terugbracht  tot een 
eenvoudige kubus, die in zijn benedenhelft 
naar de zuil werd afgerond. Dit kubus 
kapiteel  is de eerste eigen schepping  van 
de nieuwe stijl, die men later zou aanduiden 
met de term Romaans. In plaats van de nog 
steeds bewerkelijke zuilen kwamen echter 
ook in kerken veelvuldig vierkante pijlers 
voor, door eenvoudig lijstwerk bekroond. 
Dit lijstwerk kende aanvankelijk nog geen 
profielen: het was een naar voren springende rand, vierkant in doorsnee, die in 
zijn benedenhelft naar het muurvlak of de pilaar toe werd afgeschuind.: Men ziet 
geheel hetzelfde principe als dat van het kubuskapiteel.  
In Limburg treft men deze allervroegste vormen aan in de kerk van Susteren, in de 
oudste delen van de Maastrichtse St. Servaas en O.L. Vrouw en vooral ook in de 
later omgevormde crypte van laatstgenoemde kerk. (…) Deze eerste, vroege 
periode van het romaans is in het Maasdal grosso modo tussen 950 en 1050 te 
dateren.’ 

Aan de onderzijde van de kubus heeft men de bolvorm benaderd om te kunnen 
afvlakken naar de ronde zuil. Deze bol loopt via de opstaande ribben door tot de 
hoogste hoekpunten. Van de zijvlakken blijft een bijna halfronde boog over. Het 
bolvormig deel is een weinig ingekapt  en vertoont van de hoekpunten boven een 
naad naar de zuil. Ook vanaf het laagste punt van de halfronde boog loopt een naad 
naar de zuil. Door deze naden lijken onder en naast de rondbogen op de zijvlakken 
spaarvelden te onststaan. 
De datering van professor Timmers is aan de ruime kant, dateringen eind tiende en 
begin elfde eeuw zien we als iets precieser.  
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Duidelijk is dat het kubuskapiteel een oudere manier van beeldhouwen is dan de 
kapitelen van de zuilen op het priesterkoor. 

Beide overwegingen (volgorde bouwen en kapitelen) leiden tot dezelfde conclusie 
namelijk dat het waarschijnlijk is dat het middenschip ouder is dan de bouw rond 
het priesterkoor. Het middenschip kent duidelijk de oudste bijzondere kenmerken 
van het vroeg-romaans. 

Het alternerend stelsel  en de spaarvlakken 
Wie het middenschip beschouwt zal het opvallen dat de ronde zuilen geplaatst zijn 
tussen twee veel zwaardere pilaren of muurpijlers. Deze afwisseling van vierkante 
pijlers met ronde zuilen noemt men ‘het alternerend stelsel’. Het is een van de 
kenmerken waarom deze tot de Ottoonse trant wordt gerekend. 
De pijler en zuil worden verbonden door – het spreekt vanzelf – een halfronde 
boog. Als bijzondere versieringen in de muren boven deze boogjes, is een 
halfronde boog die is uitgespaard en een verbinding vormt tussen de vierkanten 
pijlers. Deze spaarvlakkenlijken ook te behoren tot de oudste versieringen van het 
vroeg-romaans. 
Dit geheel van pilaren, zuilen, rondbogen en spaarvlakken ordt afgesloten door een 
lijst. Onder deze lijst heerst een andere symmetrie dan er boven. Er onder zien we 
drie keer hetzelfde terugkomen: Pijler-zuil-pijler verbonden met twee rondboogjes 
en er boven een spaarvlak in de vorm van een rondboog ook wel blinde boog 
genoemd. Men zegt ook el dat het middenschip daarom uit drie traveeen bestaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afwisseling zuilen en pilaren, spaarvlakken en erboven de lichtbeuk  
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De lichtbeuk 
Een bijzonder fenomeen bij romaanse kerken is de lichtbeuk.  De lichtbeuk is dat 
gedeelte van de muren van het middenschip boven het lijstwerk. In deze muren zijn 
de vensters aangebracht die het middenschip moeten verlichten.  Voor deze 
vensters mochten de zijbeuken niet hoger reiken dan het lijstwerk. In de romaanse 
periode waren de vensters nog klein en waren de muren dik, zodat verlichten met 
behulp van vensters in de buitenmuren van de zijschepen tot de onmogelijkheden 
behoorde. In de gotische periode waren de ramen groot en kon men vanuit de 
muren van de zijschepen het middenschip verlichten. We hebben te maken met de 
romaanse basilica-vorm en de gotische hallenkerk. 
De bouwmeester heeft voor vier vensters aan ieder zijde gekozen. Of hij zich heeft 
laten leiden door symmetrie overwegingen of dat de lichtsterkte toch het zwaarst 
woog is niet geheel duidelijk.  Hij heeft in ieder geval gekozen om de twee 
buitenste vensters iets naar de kant te zetten, waardoor er  aan het uiteinden van het 
middenschip iets meer licht kon vallen.   

Houten zoldering 
Veelal hebben oude kerken  een stenen gewelf als overdekking. In de kerk van 
Susteren zien   echter dat de gehele kerk overdekt is met een houten zoldering. De 
reden ervan is duister. Er worden twee verschillende verklaringen gegeven. De 
bouwmeester had te weinig licht materiaal om de ruimte te overwelven.    Men was 
in onze streken rond 1000 nog niet in staat dergelijke ruimten te overwelven.  
Kijken e naar de romaanse kerken in onze streek dan zien we dat ook de kerken 
van St. Odiliënberg en Aldeneik een houten zoldering hebben.  

De zijschepen 
Zoals ook de vorige keer reeds geschreven zijn de zijschepen langer dan het 
middenschip. Dit komt omdat de zijtorens uit kleinere vierkanten zijn opgebouwd 
dan het middenstuk.  In dat stuk dat langs het middenstuk van het torengedeelte 
loopt wijkt af van het andere stuk, welk veel overeenstemming heeft met het 
middenschip.  In dat laatste stuk vinden we aan de zuidkant  een toegangsdeur. 
Algemeen wordt aangenomen dat deze deur diende als toegang tot de stiftskerk 
voor de inwoners van Susteren. Er was aanvankelijk geen andere toegang, dan 
welke de kerk verbond met het stift in het zijkoor aan de noordkant. De deur in de 
zuidelijke kruisbeuk en die van de sacristie lijken van latere datum. Naast de deur 
aan de torenzijde is een gekoppeld venster aangebracht en boven de zijbeuk  zit ter 
hoogte van de vensters van de lichtbeuk een venster dat het westkoor 
oorspronkelijk verlichtte. Het venstertje aan de noordkant is verdwenen.5 
Opvallend is nog de grote rondboog in de muur naar de toren. In middenschip en 
torens treffen we rondbogen aan in de vorm uitsparingen. Wellicht dat deze 
rondboog dan ook een latere toevoeging is.  Aan de noordzijde is een toegang tot 
de toren en in de buitendeur zitten twee smalle venstertjes boven elkaar 

                                                      
5 Dit verdwenen venster zal wel de zogenaamde toegangsdeur vanuit het stift naar 
het ‘juffrouwenkoor’ zijn geweest.  
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In debuitenmuren zijn op dezelfde wijze als in de lichtbeuk vensters geplaatst, 
welke de zijschepen verlichten.  De zijschepen zijn half zo breed als het 
middenschip. Men zou kunnen zeggen dat de hoogte varieert. Het dak loopt schuin 
naar boven vanaf de buitenmuur naar de scheiding door het lijstwerk in de 
binnenmuur (met de zuilen en pijlers): lessenaarsdak. Ook in de zijbeuken treffen 
we geen stenen overwelving aan. Het schuinoplopende dak is met hout afgedekt  en 
het geheel wordt ondersteunt door een houten balk vertikaal langs de binnenmuur, 
welke rust op een houten horizontale balk  van buiten- naar binnenmuur.  

Grafstenen 
In de buitenmuren van de zijbeuken zijn in de negentiende eeuw twaalf grafstenen 
geplaatst. Oorspronkelijk lagen deze her en der in de kerk. Men verhaalt dat een 
bisschop van Luik opdracht gaf om de stenen uit de vloer van de kerken te 
verwijderen. Enkele stenen zijn op het kerkhof terecht gekomen. Deze stenen 
dateren uit 1445 – 16346. De  zwarte kleur  is niet origineel. Ze zijn oorspronkelijk 
grijs zoals de stenen op het kerkhof nu nog zijn. Een mevrouw, ongeveer vijftig 
jaar geleden, welke in de kerk mee hielp poetsen, heeft – naar eigen zeggen -  de 
stenen eens goed onder handen genomen, waardoor ze nu zwart zijn. 

Inkervingen in de zuilen  
Met name de twee zuilen voor in het 
middenschip vertonen diepe inkervingen. 
Het is dan ook vanzelfspreken dat de mensen 
hierom verhalen gingen weven. Een bekend 
verhaal is dat de Fransen onder Napoleon 
heran schuld zijn; zij immers wilden hun 
bajonetten scherpen. Ook een professor uit 
Amsterdam zou het fenomeen in diverse 
kerken in Nederland hebben waargenomen. 
Hij heeft de zienswijze ontwikkeld dat de 
mensen aan de twee zuilen welke het dichtst 
bij het tabernakel stonden een 
geneeskrachtige en beschermende werking 
toedichtten. Hierdoor kwam het dat de 
mensen van Susteren bij nadering van een 
epidemie of gevaar van oorlog enkele korrels 
uit de zuil krastten en dit in een tuiltje 
bewaarden en om de hals hingen. Natuurlijk 
in het vertrouwen dat ziekte en oorlog aan 
hun deur voorbij zou gaan. 

 
  

                                                      
6 Zie W. Schulpen, de grafstenen in de Amelbergakerk, In Heemklank 199  nr  pag.  
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Krantenartikel 13 januari 1983 
Ad Feijen 
 
Onder de vele dingen die wij als Vereniging van Natuurvrienden mogen 
ontvangen, zoals dagboek, liedjes, foto’s, boekjes enz. was ook een krantenarchief. 
Hierin vond ik een artikel van n13 januari 1983 over een succesvolle Suestra avond 
ter gelegenheid van het twaalf en een half jarig bestaan van onze vereniging. Dit 
artikel willen we u niet onthouden. 
 
  

 
 

Serafiêneke (Trix Opgenoord) hopende dat zij vleugels krijgt, 
Een scène uit het wagenspel van Piet Zits 
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Suestra-avond een geweldig succes 
 
De heemavond van de Vereniging van Natuurvrienden zondag 9 jan. j.1. is een 
geweldig succes geworden. Een avond die best voor herhaling vatbaar is!  
Het programma werd geopend door een diavertoning van de heer van der Vloet, 
waarna de voorzitter van de vereniging in een korte toespraak de aanwezigen van 
harte welkom heette en even inging op deze avond bij gelegenheid van het 12½  
jarig bestaansfeest van deze vereniging.  

Daarna gaf de jeugdharmonie van de harmonie St. Cecilia een concert dat klonk als 
een klok. Een groep jongeren die respect afdwingt onder leiding van dirigent W. 
Coenjaerts. Aansluitend vertelde Evert Zits een verhaal in het dialect. En onder het 
vertellen kon men een speld horen vallen. Niemand van de aanwezigen wilde een 
woord missen van het verhaal. Niemand van de aanwezigen wilde een woord 
missen bij het verhaal de Sjpitsmoes zelf terug gedacht hebben aan hun jeugd.  

Zo ook Henk Steyvers, die al zingende de volle zaal door Susteren rondleidde  
langs monumenten van vroeger en nu. De kerk, het oude gebouwtje van de gidsen, 
het sigarenfabriekje, enz. 

Als laatste programmaonderdeel voor de pauze vond een vertoning plaats van een 
film van dhr. Wagenveld die gemaakt was tijdens een van de vele wandelingen die 
door de vereniging in de laatste jaren gemaakt zijn.  

Na de pauze werd de zaal nogmaals verdonkerd om een film te vertonen die van de 
hand kwam van dhr. Fer Mertens, handelend over de Limburgse Folklore. Ook hier 
betuigde het aanwezige publiek duidelijk zijn instemming in de opzet die de maker 
van de film heeft gehad met deze kijk op de typische kenmerken van onze 
beroemde folklore.  

Evert Zits nam nogmaals plaats achter de microfoon om daarna de lachspieren te 
gaan bewerken van de mensen door een verhaal te vertellen waarin duidelijk het 
'wauwelen' van de vrouw werd getypeerd.  

Als allerlaatste programmaonderdeel werd nogmaals het wagenspel 'De welt wilt 
bedraoge waere' van Piet Zits opgevoerd.  
Zonder de rest van de medewerkers aan deze avond te kort te willen doen een 
prachtig slot van een geweldige avond.  

Onder de aanwezigen waren ook de beide wethouders die alvast een cadeautje in 
ontvangst mochten nemen van de koperen vereniging. Een boom die t.z.t, een 
plaatsje krijgt op het opgeknapte plein voor het gemeentehuis. 

Al met al genoeg reden om een vereniging die op bescheiden wijze van zich liet 
horen, maar duidelijk een indruk heeft achtergelaten die groots is, geluk te wensen 
en veel succes voor de toekomst mee te geven. Want avonden zoals deze zijn er 
veel te weinig in Susteren. En dat talent aanwezig is om de Limburgse cultuur een 
hart onder de riem te steken in onze gemeenschap is duidelijk bewezen!! 
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Oude foto’s van Susteren  
Wil Schulpen 
 
Zangkoor Amelbergaparochie 1932 

 
Deze foto werd genomen bij het huwelijk van het echtpaar Lowie en Betje 
Hellebrekers in 1932. Deze foto stelde Huub Lumens ter beschikking. Hij had deze 
foto ontvangen van mevrouw Muris, de overbuurvrouw van het echtpaar. Het 
echtpaar woonde op de Wijnstraat, alwaar Lowie een schoenenzaak dreef.  
Bovenste rij: Frans Meuffels, Jan Puts, Baér Claessen, Mat Esser en Peter Peters 
Onderste rij van links naar rechts: Herman Claessen, Lambert Jessen, bruiloftsgast, 
Max Olivers, Lowie Hellebrekers  en  Betje, Frans Masthoff, Evert Masthoff, Tjeu 
Huizinga en Sjeng Hendriks. 
 
In het boekje ‘Susteren in oude ansichten’ van Peter Koolen vinden we onder 
nummer vijfenzestig ook een foto van het zangkoor waarop drieëntwintig personen 
op staan afgebeeld. Behalve Peter Peters lijken de anderen op de foto terug te 
vinden. Hierbij dient opgemerkt dat niet Tjeu maar Sef Huizinga genoemd wordt, 
De zogenaamde bruiloftsgast wordt op de foto ‘Blonden’ genoemd, wellicht de 
vader van de latere gemeentesecretaris Harie Blonden.   
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’t Sjtuf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De afgebeelde panden zijn tussen 1945 en 1960 geheel verdwenen. Deze werden 
en worden in de volksmond steeds ’t sjtuf genoemd. Dit omdat het deel heeft 
uitgemaakt van de kloostergebouwen, ook wel stift genoemd. Het woonhuis, dat uit 
twee woningen bestond, lag buiten het eigenlijke klooster of abdij. Beweerd wordt 
dat het geheel deel heeft uitgemaakt van de economiegebouwen van het stift. Het is 
mij verder niet bekend 
waarop dit gebaseerd is. 
Ik sluit niet uit dat men 
tot deze invulling is 
gekomen omdat men de 
situatie zoals ze in de 
eerste helft van de 
twintigste eeuw bestond 
terug heeft verplaatst 
naar de achttiende eeuw, 
toen het klooster nog 
functioneerde. Het lijkt 
waarschijnlijker dat JB 
Schulpen, die in 1810 de 
restanten van het stift 
kocht, deze situatie heeft 
geschapen. 
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veldkruis juli 1927? 

Deze foto troffen we aan onder de 
foto’s die waarschijnlijk afkomstig 
zijn van Gertrudis (Trüj) Schulpen die 
op zesentachtig jarige leeftijd in 1963 
stierf. Zij heeft een groot deel van haar 
leven in het ouderlijk huis in Feurth 
gewoond.  

Men zou dus kunnen veronderstellen 
dat deze foto een ouder kruis in Feurth 
weergeeft. Echter er is ook een andere 
mogelijkheid: het Hofmans kruis.  
Helena Schulpen echtgenote van 
Mathias Bohnen (vader van Pater 
Laurens Bohnen) vroeg op haar 
sterfbed in tegenwoordigheid van de 
rector van Mariaveld om het Hofmans 
kruis, dat vervallen was, te vervangen 
door een nieuw kruis.7  

Haar verzoek werd ingewilligd en 
begin juli 1927 werd het nieuwe kruis 
ingezegend door de rector. In 
processie trok men naar het kruis: 
schoolgaande kinderen, R.K. bond 
voor Spoor- en Tramwegpersoneel, het kerkelijk zangkoor, schutterij St. Petrus en 
Paulus, harmonie St. Cecilia, de geestelijken van Mariaveld en een groot aantal 
inwoners.  

Het nieuwe kruis is geheel van steen gebouwd en prachtig afgewerkt. Aan den voet 
draagt het de letters H.S.8  en het jaartal 1927. Aldus de rector. 

Op de foto is goed te zien dat het kruis inclusief de corpus geheel van steen is. De 
voet is niet te zien omdat deze bijna geheel met bloemen bedekt is. Ook op het 
kruis liggen bloemen. Rechts hangen afbeeldingen, welke moeilijk herkenbaar zijn. 
Een toont echter het pauselijk wapen. Op de voorgrond hangen bloemen aan een 
draad. De foto is duidelijk bij een plechtigheid genomen. 
Tenslotte nog de reden dat de foto in het bezit van ‘tant Trüj’ was: Helena was een 
zus van haar. 

Al met al concluderen wij dat op de foto het Hofmans kruis is afgebeeld bij de 
inzegening van het kruis in juli 1927.   
                                                      
7 Louis Pesgens, Openlucht kruisen in Susteren, in Heemklank 1989, 1 pag. 30-31 
8 Helena Schulpen 
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Verenigingsnieuws 
Ad Feijen 

 

Maandag 19 juli in ’t Stift: energierekening light ook bij natuurvrienden: 
Ons klimaat verandert en de energiekosten blijven stijgen. Gelukkig zijn er  veel 
manieren  om energie te besparen in huis. Bijvoorbeeld door op een milieu-
vriendelijke en slimme manier te verlichten. Verlichting neemt maar liefst een 
zesde deel van onze energierekening in beslag. Voor het Samenwerkingsverband 
Milieuvoorlichting Limburg  zal de heer S. Koenders  ons alles  vertellen over 
energiezuinig verlichten.  U maakt  kennis  met de nieuwste lampen en technieken. 
Op Maandag 19 juli a.s. om 19.30 uur kunnen  we in het Stift op het Salvatorplein 
te Susteren alles vernemen  wat goed is voor zowel het milieu als Uw beurs. Wij 
hopen velen te ontmoeten en niet leden zijn ook welkom. 
 
 
‘Oorlogswandeling’ staat stil bij vijfenzestig jaar bevrijding Susteren 
Cor Voorter 

Vrijdag 23 april jl. werd door burgemeester Akkermans officieel ‘de 
Oorlogswandeling’ geopend, een tweetal gedenkstenen onthuld en de expositie 
geopend waarin de onderscheidingen en oorkonden van Majoor Evans te zien 
waren.  

Het idee om wat te doen omtrent vijfenzestig jaar bevrijding leefde al langer. Een 
grootschalige activiteit waarin de hele gemeente Echt-Susteren kon participeren 
bleek niet te realiseren. Het combineren van activiteiten omtrent de bevrijding 
bleek bemoeilijkt te worden door de verschillende bevrijdingsperiode zoals 
bijvoorbeeld Nieuwstadt in september en Susteren in januari. Toch heeft de 
Vereniging van Natuurvrienden gemeend deze vijfenzestigste bevrijdingsdag niet 
ongemerkt voorbij te laten gaan.  
Het idee om een wandel- en fietsroute uit te zetten bleek in theorie makkelijker 
realiseerbaar dan in de praktijk. Na de onmogelijkheden te hebben weggestreept 
bleef uiteindelijk een werkbaar idee over, dat dankzij de belangeloze inzet van een 
kleine groep harde werkers vorm en gestalte kreeg. De bevrijdingsdag van Susteren 
zou de datum zijn dat wij de route officieel zouden hebben willen openen. Het 
barre winterse weer gooide echter roet in het eten en daarom werd besloten dat te 
doen vooraf aan de 4 en 5 mei, de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. 

Omstreeks half vier in de namiddag verzamelden zich de genodigden bij de 
basisschool In ’t Park. Een bewuste keuze, omdat hier na de fusie tussen de Majoor 
Evansschool en de St. Jozefschool een monument staat opgedragen aan de Majoor 
Evans en ‘zijn’ jongens, die de bevrijding van Susteren wisten te bewerkstelligen. 
Na een korte uitleg ging het lopend richting Marialaan, waar door burgemeester 
Akkermans een gedenktegel werd onthuld voor de Joodse familie Voss-Rosendahl. 
Het gezelschap liep een stukje van de weg die deze familie heeft gelopen naar de 
bushalte aan de Rijksweg Noord, vanaf waar zij hun vreselijke tocht begonnen naar 
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het concentratiekamp. Vervolgens werd naar de Louerstraat 14 gelopen, waar werd 
stilgestaan bij de bevrijdingsdag in 1945 door John Evans en zijn kameraden.  
Mevr. Palmen, nodigde de groep spontaan uit de kelder te bekijken, waar de 
majoor zwaar gewond werd en waar anno nu nog steeds de mortier inslagen in 
vloer en muur aanwezig. Via de Feurtherpoort gingen het naar de Markstraat om de 
tweede gedenksteen te onthullen, nu voor de Joodse familie Mimetz-Elkan.  
Mevr. Jetten-Pörteners nam samen met de burgemeester deze taak op zich. Ook 
hier was een kort moment van bezinning, om vervolgens via de Salvatorstraat aan 
te komen bij ’t Stift, waar de officiële toespraken volgden door voorzitter Feijen 
van de Vereniging van Natuurvrienden  en burgemeester Akkermans. Beiden 
stonden stil bij de oorlogsgeschiedenis die het leven van velen op velerlei manieren 
heeft getekend.  
Na de toespraken en de opening van de expositie met de onderscheidingen en 
oorkonden van de majoor, werd de film vertoond ‘Susteren in de greep van de 
oorlog’, gemaakt door Fer Mertens en Evert Zits. Onder de genodigden waren 
mensen die deze film nog nooit hadden gezien. Dankzij het initiatief van mevr. 
Bruisten, voorzitter van de Lokale Omroep Echt-Susteren is deze film enkele 
weken later uitgezonden via de lokale zender. Waarvoor onze dank. 

De oorlogswandeling heeft zich al 
op al op heel wat belangstellenden 
mogen verheugen. De route-
beschrijvingen zijn al meerdere 
malen aangevuld om tegemoet te 
komen aan de vraag.  

Het mag duidelijk zijn dat een idee 
ten uitvoer brengen vaak afhangt 
van de inzet van mensen. 
De facilitaire werkgroep van de 
Stichting Heiligdomsvaart Susteren 
verdient een extra pluim voor alle 
hand- en spandiensten. Evenzeer 
zijn vader en zoon Heijnen, Sjeng 
Custers, Evert Zits, Angelique 
Heijnen en de duizendpoot van de 
Natuurvrienden, Wil Schulpen, te 
bedanken.  
 

Mevrouw T. Palmen-Linssen geeft 
uitleg aan burgemeester D. Akkermans 
en mevrouw M. Jetten-Pörteners 

Foto’s Jan Valentijn-Posterholt  
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Gedenksteen in huidig Schoolpad op de plaats van vroeger woonhuis in de Marialaan. 

 

Gedenksteen bij het woonhuis Markstraat 36    
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‘De auw kirk’ van Piet Zits vereeuwigd in steen  
Cor Voorter 

Zaterdag 5 juni vond de onthulling plaats van een 
tekstplaquette met daarop het gedicht van ‘de auw kirk’ 
van wijlen Piet Zits.  

Tijdens de kerkelijke slotviering van ‘Susteren 700 jaar 
stad’ in 1976 werd dit gedicht in het dialect speciaal 
geschreven voor deze bijzondere viering, opgeluisterd 
door het toenmalige kinderkoor de Stiftzangertjes. Piet 
en Evert Zits hadden voor deze eucharistieviering, 
opgedragen door Pater Sangers, de teksten omgeschreven 
naar het dialect.  
Tijdens de viering werden door de kinderen speltaferelen 
uitgebeeld uit het Spel der Heiligdomsvaart. Deze tekst 
op muziek van het lied ‘Home sweet home’ is als het 
ware een bijzondere hymne geworden in Susteren. In de 
drie strofen wordt niet alleen de levensloop van een mens 
gekenmerkt, maar eveneens de verknochtheid aan 
Susteren. De tekst is anno nu nog  steeds even treffend. 

Net als nu de plek waar de plaquette is onthuld: in de schaduw van de basiliek, in 
de nabijheid van Zorgcentrum Vastrada.  

De onthulling en inzegening was op zich een bijzondere en ingetogen bijeenkomst. 
Familie van Piet Zits was afgereisd naar het oude Suëstra om door Jos Douven 
meegenomen te worden op een reis terug in de tijd. Op geheel eigen wijze bracht 
hij een hommage aan Piet Zits die Susteren tal van toneel- en liedteksten, gedichten 
en bijzondere verhalen heeft nagelaten. Individuele pennenvruchten of samen 
geschreven met broer Evert. Om met de woorden van Els Zits-Hamers te spreken: 
“Mét je levensadem krijg je ook die waardevolle geschiedenis mee en je realiseert 
je naarmate je ouder wordt hoe bijzonder én uitzonderlijk het is om in zo’n 
omgeving je wortels te hebben.” 
Na zijn huwelijk met Els heeft Piet zijn geboorteplaats definitief verlaten, maar 
Susterenaar is hij altijd gebleven. Met dit gedicht in steen uitgebeiteld is Piet als 
het ware thuisgekomen in zijn geliefde Susteren én in de schaduw van die kerk 
waar hij sinds zijn jeugd aan verknocht was geraakt  

In het bijzijn van zijn en kinderen, zijn broer Evert en zus Corrie en familie werd 
de steen onthuld door Els Zits-Hamers, samen met initiatiefnemer Sjeng Custers. 
Deken Geurts zegende daarna de plaquette met het gedicht in. Troubadour Mart 
Moors bracht ‘’t Belaofde Landj’ ten gehore, waarvan de tekst eveneens is 
geschreven door Piet. Op verzoek van Els werd het gedicht ‘de Auw kirk’ 
voorgedragen door Jos Douven. De Stichting Weinheimer Stone heeft de 
vormgeving en plaatsing gerealiseerd.  
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Plaquette onthult door mevrouw E. Zits-Hamers en Sjeng Custers 

Foto Jan Valentijn - Posterholt 
Onthulling en inzegening infozuil Salvatorplein 
Cor Voorter 
 
Sinds zaterdag 5 juni heeft Susteren op de hoek van de Salvatorstraat/Salvatorplein 
een informatiezuil, waarop wordt aangegeven hoe de situatie eeuwen geleden is 
geweest qua bebouwing rond de kerk. Begin negentiger jaren heeft er 
oudheidkundig bodemonderzoek plaatsgevonden en is er aan de hand van de 
resultaten een maquette gemaakt. Deze maquette wederom is met de modernste 
technieken is steen gelaserd, zodat de bezoeker zich een beeld kan vormen van de 
bewoningsgeschiedenis rondom de eeuwenoude kerk van Susteren.  
 
Spreekstalmeester Jos Douven ging in op het initiatief dat Sjeng Custers en de 
Stichting Weinheimer Stone in deze hebben gerealiseerd. Historisch ging Wil 
Schulpen in op de afbeeldingen die te zien zijn op de zuil, terwijl Mart Moors het 
bekende ‘Vannach höb ich van vreuger gedruimp’ ten gehore bracht. Ook 
bijzonder aan dit project is dat de sponsoring van deze zuil gedragen wordt door 
particulieren die of aan het plein of de directe omgeving woonachtig zijn óf een 
bijzondere band hebben met de kerk. De onthulling en inzegening was in handen 
van Pastoor-deken Geurts. 
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Meister Meuffels en Majoor  Evans 
Cor Voorter 

In januari van dit jaar stonden de regionale dag- 
en weekbladen stil bij de bevrijding van o.a. 
Susteren. Angelique Heijnen, Evert Zits, Hub 
Lumens en Cor Voorter maken deel uit van wat 
in de wandelgangen wel de ‘Major Club’ wordt 
genoemd. Samen met Piet Aben uit Pey,  hebben 
zij vorm gegeven aan de wens van Majoor Evans 
om de hem toegekende onderscheidingen en 
oorkonden te geven aan de inwoners van 
Susteren en Dieteren.  
Dit kwam tijdens het interview voor een artikel 
in De Limburger en het Limburgs Dagblad ter 
sprake en hier werd dan ook melding van 
gemaakt. 
Een opmerking onder de reacties zette aan tot 
nadenken. De vraag was of we niet iemand 
vergeten waren en wel Meister Meuffels?  
 

Het is inderdaad bekend dat meester G. Meuffels contact heeft gezocht met majoor 
John Evans en dat er een hechte vriendschap is ontstaan. Ook is bekend dat meester 
Meuffels betrokken is geweest bij de officiële bezoeken die de majoor aan Susteren 
heeft gebracht. Bij toeval kreeg ik van Evert Zits een exemplaar van de Suëstra 
Bode, een periodiek dat ooit door middenstand van Susteren werd uitgegeven. Daar 
staat door meester Meuffels zelf beschreven hoe het contact met de majoor tot 
stand is gekomen.   

Het is een oud-dorpsgenoot, Sjeng André, die in 1964 het allereerste contact legde 
met Major Evans, middels een brief in de Engelse courant ‘Daily Mirror’. Sjeng 
André was tijdens de Tweede Wereldoorlog bemanningslid op een Nederlandse 
duikboot. Hij huwde met een Engelse en Engeland werd zijn tweede vaderland. 
Hier stierf in 2006.  

Dat eerste contact met de majoor werd overgenomen door de Susterense 
onderwijzer G. Meuffels, die een groot vriend werd van Evans en met hem 
correspondeerde tot aan zijn dood in 1983. Door bemiddeling van ‘Meister 
Meuffels’ werd majoor Evans in 1964 door het gemeentebestuur van Susteren 
uitgenodigd voor een officieel bezoek, dat het begin vormde van een hechte band 
tussen majoor Evans en Susteren. Dochter Jacky Meuffels, nu woonachtig in 
Frankrijk, heeft ook nog regelmatig contact met de majoor. Tijdens een later 
bezoek aan de toenmalige gemeente Susteren is de majoor benoemd tot ereburger. 
  

Eerste bezoek majoor Evans aan Susteren 
23 juni 1964. Raadzaal gemeentehuis 
v.l.n.r meester G. Meuffels, majoor J. 
Evans, burgemeester J. Gijzels 
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Het ontstaan van Mariaveld (3) 
Evert Zits 

Kerkelijk leven 
Bij de wordingsgeschiedenis van Mariaveld heeft de Rooms Katholieke Kerk een 
grote rol gespeeld. Dat is niet verwonderlijk want in die tijd was het katholicisme 
dominant aanwezig. De katholieken vormden een sterke geloofsgemeenschap. 
“Rooms in alles!” was het parool. En dat moest zo blijven! 
Als iemand daar van overtuigd was, dan was het wel pastoor Louis Tijssen van 
Susteren. Hij maakte zich dan ook grote zorgen over de komst naar Susteren van 
spoorwegpersoneel van elders, waarvan velen niet katholiek, ja zelfs zonder geloof 
waren. Om het naderend onheil te bezweren hield de pastoor met zijn parochianen 
bidstonden in de kerk. Persoonlijk zal hij zeker ontelbare rozenkransen hebben 
gebeden en alle Susterense heiligen hebben aangeroepen. 
Maar de bezorgde parochieherder was niet alleen bekommerd om het zielenheil 
van zijn parochianen. Er waren ook zorgen van praktische aard. Onder de 
nieuwkomers waren natuurlijk ook veel katholieken en op de verwachte toename 
van het kerkvolk was de Amelbergakerk (oorspronkelijk een kloosterkerk) niet 
berekend. 
Reeds in een vroeg stadium, 15 juli 1914, schreef Tijssen een brief aan de 
Roermondse bisschop Schrijnen, waarin hij zijn zorgen en problemen inzake de 
nieuwe ontwikkelingen in Susteren, kenbaar maakte. Met name ging hij in op het 
probleem dat de parochiekerk te klein zou zijn voor de komende 
bevolkingsaanwas, terwijl vergroting van de kerk ongewenst en onmogelijk was. 
Ook wees hij op het grote nadeel van de grote afstand tussen de parochiekerk en 
het nieuwe woongebied: “Het spoorwegpersoneel dat niet beschikt over veel vrijen 
tijd, zal dikwijls op zon- en feestdagen op zoo’n afstand de H. Mis verzuimen – ja, 
als het geloof er niet diep in zit, zullen zij zoo’n afstand als reden verzinnen om 
zich te ontslaan van het mishooren. Het was dus van meer praktisch nut dààr in 
hun midden een bijkerk, een rectoraat1 te stichten”. 

Lazaristen 
Pastoor Tijssen deelde de bisschop tevens mee dat de Congregatie van de 
Lazaristen2 mogelijk bereid zou zijn om zich te vestigen in Mariaveld. 
Dat de pastoor zijn voorkeur voor deze congregatie had uitgesproken moge blijken 
uit het volgende: 

                                                      
1 Onder rectoraat wordt verstaan: een bijkerk van een parochie, waaraan een rector verbonden is, met 
soms een of meerdere kapelaans onder zich. 
2 Deze orde, officieel geheten Çongrégation de la Mission’ werd in 1625 gesticht door de Franse 
priester Vincent Depaul, ook wel Vincentius a Paulo genoemd. In 1632 vestigde de congregatie zich 
in Saint-Lazare (Parijs), waardoor  ze al spoedig de naam ‘Lazaristen’ kregen. Sedert 1882 zijn de 
lazaristen ook in Nederland werkzaam. In Werhoutsburg (bij Zundert) vestigden zij toen hun klein 
seminarie, in 1903 het groot seminarie te Panningen. Samen met Louise de Marillac stichtte 
Vincentius de ‘Filles de Charité’. De eerste vestiging van de Dochters der Liefde in Nederland vond 
in 1902 plaats te Susteren. 
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Er waren geregeld lazaristen te gast bij de zusters van de H. Vincentius a Paulo, die 
sinds 1902 in Susteren gevestigd waren in het klooster nabij de Amelbergakerk. Zij 
leidden er religieuze oefeningen bij de zusters, maar ook in de parochie. Daarnaast 
had de pastoor nog een andere band met de lazaristen, aangezien hij goed bevriend 
was met de gebroeders Willem en Mathieu Meuffels, afkomstig van Dieteren, die 
bij genoemde congregatie waren ingetreden. Het waren neven van de priester-
broers Hubert en Martin Meuffels uit Susteren, eveneens lazaristen en goede 
bekenden van pastoor Tijssen. Het lag dan ook voor de hand, dat zijn voorkeur 
uitging naar de zonen van St. Vincentius, bij het zoeken naar zielzorgers voor het te 
stichten rectoraat Mariaveld. 
Maar niet alleen ambtelijke, ook kerkelijke molens draaien langzaam, want pas bij 
schrijven van 25 oktober 1915 (ruim een jaar later) kreeg Tijssen toestemming 
contact op te nemen met de lazaristen. Die late reactie zal wel te maken hebben 
gehad met het feit dat de aanleg van het rangeerterrein pas in de beginfase 
verkeerde en de oprichting van het rectoraat geen haast had. Pastoor Tijssen had 
kennelijk wel haast want vier dagen  na het fiat van de bisschop, stuurde hij al een 
uitvoerige brief aan de generale overste van de lazaristen, Emile Vilette, te Parijs, 
waarin hij een aantal argumenten aanvoerde voor het vestigen van een rectoraat te 
Mariaveld. 
Pater Vilette kwam ook vlug in actie want kort daarna – 8 november – gaf hij de 
overste van Panningen, Hubert Meuffels, opdracht een nader onderzoek in te 
stellen. Op 24 november bezocht deze bisschop Schrijnen en pastoor Tijssen, 

waarna hij verslag uitbracht aan pater Vilette. 
Deze gaf op 23 februari 1916 toestemming en 
stelde tevens vijftigduizend francs beschikbaar (fl. 
20.275). Overigens had bisschop Schrijnen al 
eerder aan pastoor Tijssen laten weten dat de 
lazaristen het rectoraat zelf dienden te financieren. 
De keuze voor de bouw van kerk en klooster viel 
op het perceel “Opkoeij”3. Het lag vlakbij de 
tunnel, die de buurtschap Heide met Susteren 
verbond en centraal in de nieuwe woonwijk. De 
onderhandelingen voor de grondaankopen werden 
gevoerd door pastoor Tijssen en de paters Willem 
en Martin Meuffels. Met de aankoop was een 
bedrag van zevenduizend gulden gemoeid. 
Op 23 mei 1916 werd de lazarist Willem Meuffels 
officieel benoemd tot rector van het rectoraat 
Mariaveld en belast met de uitvoering van de 
plannen voor de bouw van kerk en klooster. Bij 
deze keuze zal wel hebben meegespeeld de 
ervaring van Willem Meuffels als econoom en 

                                                      
3 Kadastraal Opkoye. De veldnaam is oorspronkelijk Koye en is een verbastering van Koeweide 
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zielzorger op het seminarie te Werhoutsburg, alsmede zijn bekendheid met de 
locale omstandigheden.; hij was immers afkomstig uit Dieteren. 
Vol enthousiasme begon de vijfenveertig jarige ‘kerkebouwer’ aan zijn zware taak, 
die zijn levenswerk zou worden. Stad en land stroopte hij af – wat hem overigens 
goed lag – om de benodigde financiën bijeen te krijgen.  Veel steun ondervond hij 
daarbij van zijn kapelaan Louis Gussenhoven. Pastoor Tijssen had in een tijdelijke 
huisvesting voorzien door beiden enkele kamers van ‘’t sjtuf’, een overblijfsel van 
het voormalige stift, ter beschikking te stellen. Van hieruit opereerde Meuffels als 
een ware manager. 
Uittreksel “De Limburger”19 november 1927 
INSCHRIJVING voor de Kerk van Mariaveld-
Susteren.  
Schuld f 60.000.-   
Vorig bedrag f: 13.599.13  
N. N., Rectoraat. Van een spoorweg-arbeider 
voor onze Mariakerk. 2.80  
N. N., Rectoraat. Van een mijnwerker die niet 
veel tijd heeft om naar de kerk te gaan.  
Bid voor mij 2.-  
N. N., Offerblok. Vraag een gebed voor de 
zielenrust van mijn ouders.  2.50  
N. N ., Roosteren. Parochianen van Roosteren 
voor hulpbehoevend Mariaveld   235  
N. N ., Sittard. Bid dat onze kinderen braaf 
mogen blijven en dat we gelukkig mogen zijn in 
onze ondernemingen. 2.50  
N. N., Guttecoven. Vraag een gebed aan het 
Maria-altaar. 5.-  
N. N ., Rectoraat help mij door uw gebed. 1.-  
N. N ., Susteren. Ter eere van O. L Vrouw v. d. 
Wonderdadige Medaille uit dankbaarheid voor 
een genezing. 2.-  
N. N., Dieteren. Voor Mariaveld. tot zekere 
intentie. 5.-   
N. N., Rectoraat Ik geef U mijn kermisgeld en 
vraag een gebed. 2.-  
N. N., Dieteren. Vergeet ons niet in het 
dagelijksch Misoffer. 25.-  
N. N ., Echt. Bid voor de zielerust van mijn 
zoon. 7.50  
N.N ., Den Haag, Ben gevaarlijk ziek. Bid toch 
eens goed aan het Maria-altaar. 2.50  
N. N., Holtum. Ter eere van O. L Vrouw v . d. 
Wonderdadige Medaille voor een zalig sterfuur. 
2.-  

N. N., Offerblok. Maria, Deur des Hemels, sta 
mij bij in mijn stervensuur. 3.-  
N, N., Havert. Uit dankbaarheid aan O. L. 
Vrouw v. d. Wonderdadige Medaille voor 
genezing van ons kind. 3.50  
N. N., Roermond. Vraag een gebed voor een 
zieke. 2.50  
N. N., Susteren. Uit den spaarpot van onze 
kinderen ter eere van Maria. 0.80  
N. N ., Dieteren. Vraag aan Maria dat we 
mogen blijven op weg naar den Hemel.  5.-  
N. N., Susteren. Ik heb me in de kermisdagen 
goed gedragen en toch plezier gehad. 2.50  
N. N., Ophoven-Sittard. Uit dankbaarheid voor 
eene verkregen gunst. 2.50  
N.N., Sittard. Voor de zielerust van vader. 1.-  
Totaal bedrag f 13.916.73  
Blijft nog aan te vullen f 46.083.27  
De lijst voor Mariaveld is deze week alweer erg 
mooi en stichtend. Giften van arbeiders, van 
mijnwerkers, van eenvoudige, godsdienstige 
landbouwers. Die goede, hartelijke menschen 
geven, en zij denken - met recht - dat een goed 
werk één van de beste middelen is om veilig 
gebracht te worden aan de overzijde van het 
graf. Zij verheffen zich boven de oppervlakte 
van het gewone leven, en van hun zuur 
verdiende centen staan zij nog iets af ter eere 
Gods. voor Gods huis. En zij geven blijmoedig. 
omdat zij denken aan het woord van Christus -
het woord dat altijd modern blijft, omdat het 
eeuwen van wijsheid in zich bevat: "Wat baat 
het den mensch, als hij de heele wereld bezit, 
indien hij schade lijdt aan zijn onsterflijke ziel".  
 
W. Meuffels, rector 
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Het Bonnefantenmuseum te Maastricht is 
in het bezit van deze z.g. klokbeker 
geïnventariseerd als: “klokbeker Susteren 
Mariaveld, aardewerk, Neolithicum, hoogte 
25 cm.” Flauwe S-vorm doet vaag aan 
kerkklok denken. Klokbekercultuur 2700-
2100 voor Christus. Het is haast zeker dat 
deze beker bij het graven van de fundering 
voor de kerk werd aangetroffen. 

De bouw 
Al spoedig kwamen de werktekeningen ter tafel en op 16 november 1916 werd de 
bouw gegund aan aannemer Herman van Helden te Susteren voor de som van fl. 
79.300,-. Het “Bestek en Voorwaarden”, dat zich nog in het kerkarchief bevindt, is 
zeer gedetailleerd en bevat zelfs voorschriften van morele aard! Onder het 
hoofdstuk ‘werklieden’ staat namelijk vermeld: “Alle werklieden moeten bekwame 
en fatsoenlijke mannen zijn. Werklieden die zich schuldig maken aan vloeken of 
zedeloze gesprekken gedurende den werk- of schafttijd worden terstond en 
onherroepelijk ontslagen. De uitbetaling moet aan ieder afzonderlijk geschieden en 
mag niet in een herberg plaats vinden”. 
Nog voor de winter van 1916-1917 inzette, vonden de voorbereidende 
werkzaamheden plaats  en werden op het bouwterrein grote hoeveelheden stenen 

aangevoerd, die afkomstig waren van de 
ringoven van Custers aan de Dieterderweg. In 
het vroege voorjaar van 1917 kon Herman van 
Helden met zijn werkvolk aan de slag. 
De zware funderingen van het kerkgebouw 
werden toen nog niet in beton gestort, maar 
opgemetseld. De werkploeg bestond uit circa 
vijftien metselaars en een aantal handlangers. 
Vaste kern in de ploeg waren de gebroeders 
Bocken uit Dieteren en Hanssen uit Susteren. 
Jacob Wolfs uit Baakhoven was de 
‘sjpiesmaeker’. Een zwaar karwei want een 
betonmolen kwam er toen nog niet aan te pas. 
Ook over een lier beschikte men toen nog niet 
en met name bij het opmetselen van de toren 
lieten de handlangers menig druppeltje zweet, 
wanneer zij achter elkaar een aantal ladders 
moesten beklimmen, met op hun schouders een 
‘braetje’ stenen of een volle ‘sjpiesbak’ die elk 
zo’n vijftig kilo wogen. De jonge werklieden 
verdienden toen vijftig cent per dag; de oudere 
twee gulden daags. 
 

 

Eerste steenlegging en consecratie kerk 
De bouwwerkzaamheden verliepen voorspoedig. Op 17 mei 1917 werd door de 
pastoor-deken van Sittard, Severinus Canoy, de eerste steen gelegd. Bij deze 
plechtigheid waren tegenwoordig alle schoolgaande kinderen met hun leerkrachten, 
de zusters van het klooster, alle plaatselijke verenigingen, paters lazaristen, leden 
van de gemeenteraad, armbesturen en kerkbestuur, pastoors van omliggende 
dorpen en de geestelijkheid van de parochie Susteren. 



 13 
 

De Latijnse tekst op de gedenksteen, die zich in het buitenportaal van de kerk 
bevindt, luidt: 
D.O.M.                        (toegewijd aan de Algoede Almachtige God) 
Imm.B.M.V..CONC.   (Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria) 
A.D. MCMXVII           (in het jaar des Heren 1917) 
ASC. DOM.                 (op’s Heren Hemelvaart) 
Positus                          (gelegd) 

Ruim een jaar later liep heel Susteren wederom uit om een heuglijk feit te vieren: 
de consecratie van de kerk op 5 augustus 1918. Een feestelijke stoet begeleidde 
bisschop Schrijnen naar de nieuwe kerk, waar deze de plechtige kerk- en 
altaarwijding verrichtte. 
Vooral voor rector Meuffels moet het een hoogtepunt in zijn leven zijn geweest. 
Ook de bouwers van de kerk deelden in de feestvreugde: alle werklieden ontvingen 
een kruisbeeld. Maar ook voor het kerkvolk was er een presentje! Het officiële 
bewijsstuk van de kerk- en altaarwijding, dat in het kerkarchief wordt bewaard, 
vermeldt dat bisschop Schrijnen “aan ieder christengelovige op wijdingsdag een 
aflaat van één jaar en op de jaardag hiervan aan wie die deze kerk bezoeken een 
aflaat van vijftig dagen verleend hebben”. 

Bij alle vreugde waren er 
echter ook mineurklanken, 
want tijdens deze 
plechtigheid blies de 
toenmalige fanfare van 
Susteren "Concordia" 
genaamd, letterlijk en 
figuurlijk haar laatste adem 
uit. Deze fanfare, die toen 
zo'n halve eeuw bestond, 
was praktisch al ter ziele, 
maar de toenmalige 
directeur, Jozef 
Lambermon, had zijn 
muzikanten voor deze 
bijzondere gebeurtenis nog 
éénmaal bij elkaar 

getrommeld. Rector Meuffels moet het kennelijk zeer spijtig hebben gevonden dat 
de Concordianen toen hun kraaienmars bliezen, want hij kwam enige tijd later op 
het idee om in Susteren een nieuw muziekgezelschap op te richten. Hij zorgde 
ervoor, dat gelden beschikbaar kwamen, om nieuwe instrumenten te kopen en 
reeds in 1920 werd een harmonie opgericht, die de naam "St.Caecilia" kreeg. De 
Lazarist, kapelaan Zwarthoed, een begaafd musicus, leidde de eerste repetities en 
werd toen opgevolgd door dirigent Jos Hos. 
Hulpkerk 
De rectoraatskerk van Mariaveld was in oorsprong bedoeld en gebouwd als 
hulpkerk voor de kerk van de Amelbergaparochie. Zij beschikte niet over alle 
rechten en privilegies van een parochiekerk. Zo konden de kinderen van Mariaveld 
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in de nieuwe kerk de eerste H. Communie pas doen na toestemming van de 
bisschop. Een belangrijke stap naar meer zelfstandigheid werd in 1922 gezet toen 
Mariaveld een eigen kerkbestuur mocht oprichten. Het heeft tot 1923 geduurd aleer 
gedoopt en begraven mocht worden en pas in 1949 mochten huwelijken in de 
Mariakerk worden voltrokken. Peter Heijnen uit oud-Susteren en Nelly van de Riet 
uit Mariaveld hadden de primeur. Hun huwelijk werd op 5 mei 1949 ingezegend.4 
Van meet af aan hebben pastoor Tijssen en rector Meuffels eendrachtig en met veel 
respect voor elkaar samengewerkt. Tijssen zag de lazaristen als volwaardige 
collega – zielzorgers en niet als ondergeschikten. Hij steunde hen waar hij kon. 
In 1919 werd pastoor Tijssen benoemd tot deken van Sittard. Op 1 oktober verliet 
hij Susteren, dat hem zo dierbaar was geworden. Wat “zijn” Mariaveld” betrof kon 
hij gerust zijn. Bij zijn vriend rector Willem Meuffels wist hij de zielzorg in veilige 
handen. 
Rector Meuffels 
De eerste rector van Mariaveld was een priester met grote gaven van geest en hart, 
die dicht bij de mensen stond. Daarnaast was hij ook een grote organisator en 
stimulator, waardoor hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontstaans-
geschiedenis van Mariaveld. Hij stichtte er niet alleen een kerkgebouw maar ook 
een hechte geloofsgemeenschap. 
Het nieuwe rectoraat vormde dan ook een vruchtbare voedingsbodem voor de hele 
scala van godsdienstige verenigingen, organisatie en genootschappen, waaraan het 
Roomse leven toen zo rijk was. Ook op maatschappelijk-sociaal terrein was rector 
Meuffels actief en nam hij vele initiatieven. Mariaveld groeide vrij snel uit tot een 
krachtige leefgemeenschap met een rijk en geschakeerd verenigingsleven. 
Vooral de jeugd kwam goed aan haar trekken. De activiteiten van het mannelijk 
jeugdwerk, ‘de Jonge Wacht’ en ‘de jonge werkman’ concentreerden zich in het 
patronaat, dat aan het klooster was aangebouwd. Hier waren aanvankelijk ook de 
avondcursussen voor nijverheidsonderwijs gegeven; later vonden deze plaats in de 
St. Jozefschool. Bekende organisaties voor vrouwelijke jeugd waren de K.J.M. 
(Katholieke jonge meisjes) en de K.J.V. (Katholieke jonge vrouwen). Deze 
beschikten over een accommodatie nabij de Mariaschool ; het zogenaamde “KJV 
gebuuwke”. 
Tot 1930 was Willem Meuffels rector van Mariaveld. In dat jaar werd hij benoemd 
tot eerste rector te Parijs voor alle katholiek Nederlanders in Frankrijk. Zijn vertrek 
betekende een groot verlies voor Mariaveld, waar hij zoveel tot stand had gebracht. 
Na een welbesteed priesterleven stierf hij op eenenzeventig jarige leeftijd te Parijs, 
waar hij op 19 juni 1943 werd begraven. De herinnering aan de eerste rector van 
Mariaveld leeft voort in de straat, die naar hem werd genoemd. Het vroegere 
‘kirkepaedje’  tussen de Wilhelminalaan en het kerkplein heet nu; Rector 
Meuffelsstraat. 

(wordt vervolgd) 
Bron: 

 De stichting van het rectoraat Mariaveld; Antoine Jacobs – Historisch jaarboek voor het 
land van Zwentibold, uitgave 1995. 

 Mariaveld 1918-1978, Evert Zits, 1978 
 
Foto’s: Peter Koolen  

                                                      
4 In 1968 werd Mariaveld een zelfstandige parochie. 
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De leden van de H. Familie gefotografeerd op het ‘patronaatsweike’. (1939)  

Zittend, zesde van links, rector E. Sarneel. Naast hem kapelaan F. Dusée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leden van de Eerewacht (circa 1939) 
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Leden van de jeugdbeweging (K.J.M. en K.J.V.). In het midden met bpnnet rector C. Klamer.  
(foto werd in 1933 gemaakt op de speelplaats van de meisjesschool). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het kerkelijk zangkoor in 1927 bij gelegenheid van het vertrek van kapelaan J. de Boer. Achterste rij: 
Louis Hellebrekers, Frans Kelleners, Kees v.d. Heyden, broeder W. Janssen, Hugo Hoofwijk, Karel 
Rours,?,spoorman, Wil Peters, Sjeng Rours, Piet Meuleners, Louis Rours, Ber Rours en Ber 
Meuleners. Middelste rij: van Schaik,?, Bedaf, priester J.de Boer, rector Meuffels, J. Donners, Caspar 
Hos, Herman Kelleners en Sef Willems. Eerste rij: Sjeng Jongen, Meuffels, Sef Hos,?,Meuffels,?,?, 
Willie Rours, Paul Peters en Hos 
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Meisjes van K.J.M. (circa 1935) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden van de ‘Jonge Werkman’ (circa 1931) 
In het midden kapelaan Jan van der Linden 
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Groep uit een kindsheidoptocht (circa 1935) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden van de Jongen Wacht (circa 1935) 
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Het vroegere interieur van de kerk voordat veranderingen werden aangebracht. Zo 
verdwenen in 1968 de muurschilderingen. Ook de op de wand, achter het altaar, 
geschilderde spreuk “de Meester is daar en roept U” werd niet gehandhaafd … 
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(Lofleed) op de Belsjen tour 
Loek Storken 
 
De vakansietied kump d’r weer aan, mer in de maondj juli kan ich noait op 
vakansie gaon. Det is trouwens ouch hieël versjtenjig, want den gaon de meiste 
anger luuj. En die kènse ’t bèste neet veur de veut loupe en ouch vlak achter hun 
aan is neet zoa sjlum, want esse mit de kudde mit luips, treujtse dèk in de sjtróntj 
van die angere. ’t Is dus aan te raoje óm effe d’n tied te gaeve veur te pótse. Weer 
gaon den ouch ummer ’t leefste in veur- of naojaor. 
D’r is nog ein anger raeje woróm ich den neet kan gaon. Den Tour is den op den 
tillevizie. 
Bès dich den zónne groate wielerfan, zult geer dènke. Nou nae, ich vènj det fitse 
waal leuk, mer noch sjónder vènj ich de beelde van ’t landjsjap d’r óm haer die ze 
de lètste jaore ummer mieë laote zeen, hieël dèk vanoet den helicopter. 
Natuur, berg , velje en boesj, aw kesjtieële en kirke, meules, baeke en riviere. En 
natuurlik al die raar luuj die al jaore óm det circus haer renne. Zoa rent al jaore eine 
es duvel verkleide Pruusj ganse sjtökke mit die renners mit. Dae meint det ’t twieë 
kieër per jaor vastelaovend is. 
Nog väöl sjónder wurdt ’t esse bie dit alles de Belsj höbs opsjtaon, en den is det 
neet zoazieër veur ’t kieke, mer veur ’t loestere. Die Belsje höbbe dao neet allein 
get men aanzitte die mieë versjtandj van fitsrenne höbbe, mer ’t is dèks ouch ein 
genot te loestere nao hun sappige Belsje taaltje en de prachtige beeldende 
oetdrökkinge die ze gebroeke óm det gesjravel en gevreigel op dae fits te besjrieve. 
’t Is ech sappig Vlaams, en ’t is echte sappige fitsrennerskal, soms ei bietje macho, 
soms ei bietje ruig, dèks humoristisch en soms bienao poëzie, kortom 
WIELERPOËZIE.   
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Es ’t bieveurbeeld ein pittige etappe is daen daag, den zègke ze :” Een ambetant 
ritteke vandaag !” 
Zoa woorte twieë Belsje nao de finish geïnterviewd, en ze reurde zich allebei flink 
mit de moel. 
“Ze hebben allebei een tong die best enige lengte heeft”, zagte de twieë 
versjlaaggae- vers. Weer zouwe zègke : “Ze moele allebei wie Brugman”. 
Veurig jaor wore opèns de “öärkes” erg in ’t nuujts. Veur de echte “analfabete in 
de wielertaal”  ónger ós : det zeen de heuërapparaatjes die de renners ónger de 
wedstrijd in de oare höbbe, wodoor de ploegleider hun kan vertèlle wienieë detse 
noe èns ech mótte gaon doorrieje en wie laat detse hunnen epo mótte pakke en de 
gateaukes (gebekskes).  
Jao, fitsrenners zeen allewiele erm hels. Ze zitte oerelang tót soms einen halven 
daag op hun sjteinpuiste en höbbe al hieël vreug ein heuërapparaat. En ze mótte 
dus loestere! 
Veurig jaor mooste ze einen daag in de Tour verplich zónger öärkes rieje. Esse dao 
èns letterlik euver naodènks, den mót det waal ein hieël gek gezich zeen gewaes !  
 
 
En veural de renners mit eine bril op ! 
Toen heuërde ich zó’ne Belsj zègke :  
“Ge kunt iemand een oortje uitdoen, maar ge kunt iemand ook een oortje aannaaien 
! Maar je mag je nooit niet laten doen ( mit dich laote solle !). En als ge te vroeg uit 
uw pijp komt, hebt ge kans dat u te snel de pijp uit gaat ! Oortjes zijn trouwens wel 
leuk, maar ik ben er wel al eens duchtig door op een verlichtingspaal geknald. ’t 
Oortje was nog intact ! Ik en de paal iets minder !” 
Tengevolge van daen daag detse de öärkes oet mooste, hawwe ze eine 
sjtakingsdaag en fitsde ze róndj wie de toeriste. En alle renners lete zich aafzakke 
tót achter in ’t peleton óm te plasse. Normaal geit det gans anges. Det höb g’r 
mesjien waal al èns gemerk es g’r te kort d’rbie höb gesjtange ! Det is net ofse 
langs eine flitspaol riejts, mer den neet mit leech mer mit “water” ! Opèns zaet dae 
reporter veuraan dae kontak haw mit dae achteraan : “Dus gij voelt al de hele dag 
nattigheid !” 
Op ei gegaeve moment in zó’n etappe höbse eine kopgroep veuroet, en ’t peleton 
lieët die ei bietje rieje, dus duit nog gein verwoede poginge óm die in te haole. Doe 
kris den allerlei leuk kommmentaar óm daen tied te vulle, zoawaal euver dae 
kopgroep es euver ’t peloton. Beveurbeeld : 
“Het peloton, dat dobberde voort !”. 
“Ze laten ze wat “kwispelen” (bènne bereik van ’t peleton ze get veurop laote 
rieje!). 
“D’r zit d’r niet eentje te linkeballe !” (de kopgroep wirk good same, nemes sjtich 
ónrös). 
“Ze hebben een beetje ambras (zijn ’t niet eens in de kopgroep). 
“Hij was aan ’t slabakke” (hae koos ’t neet mieë biehawte). 
“Hij gaat ze uit hun kot lokken” ( hae is ze aan ’t oetprobere óm weg te kómme). 
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“Hij heeft al een paar keer serieus rondgesprongen” (hae haet geprobeerd weg te 
kómme). 
Esse zich in de kopgroep neet versjtaon en óm de beurt probere weg te kómme, 
zaet dae reporter : “Ze zijn al de hele tijd bezig om mekaar de duivel aan te doen !” 
Es eine neet mitwirk bie ’t aaflosse : “Wat ene Pallieter ! Hij zit steeds te 
linkeballen !” 
In ein etap koom de kopgroep van veer aan de finish en ze hawwe alle veer 
volledig de kaes oet en dus niks mieë dao veur te sjprinte. Zaet dae versjlaaggaever 
: “Het is een sprint van stervende zwanen !” 
Euver eine dae allein d’r tösjenoet woor en nog ei lestig sjtök valsj plat moos, dus 
lanksaam bergop mer lang bergop, zag t’r : “Hij krijgt nog een vettig stuk voor de 
kiezen”. 
Zoa haw de Raboploog veurig jaor tót kort veur ’t ènj nog gein etap gewónne. In 
ein van de lèste bergetappes op de Mont Ventoux zoot Garate, eine Sjpaanse 
Raborenner, in de kopgroep dae bekans ingeloupe woor. Zaet dae jóng : “Garate 
gaat er van tussen. Die weet : Seffens gaan ze ons opvreten ! Gaat hij dan toch voor 
Rabobank de meubelen nog redden ?”(den toch nog ein sukseske behaole). 
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Einen angere kieër , wie ’t einen daag bloodheit woor, zaet mich dae Belsj : 
“Het is vandaag geen weer om zonder drinken te vallen ! Maar daar hebben we het 
bier voor. En België is ook medegesticht door de gebroeders Roodenbach (van dat 
roodachtige, ietwat zurige maar lekker frisse biertje). BIER IS TROUWENS HET 
BEWIJS DAT GOD WIL DAT WE GELUKKIG ZIJN !” Det is pas Belsje 
filosofie ! 
Wie mit aafdale eine flink gevalle woor en toen ei bietje bang gewore get 
langsamer nao ónger fitsde , zaet mich dae makker : “Hij reed naar beneden als een 
oude madam op een oude fiets !” 
Veur es eine oeteindelik gewónne haet, höbbe ze ouch sjoan formuleringe :  
“Hij heeft ze allemaal naar de vaantjes gereden !”, of :  
“t Zit in de saccoche !” ( De wins is bènne, ‘t zit in ‘t handjtesjke). 
Ouch : “Hij trok nog net op tijd het laken naar zijn kant”  (Hae koos de zaak nog 
net in zien veurdeil laote kieëre). 
Tót sjlot nog einen houp losse flodders oet die reportages, wobiese weer ummer 
nuuj taal heuërs en eine gratis cursus Belsje woordesjat kris : 
“Ge moet niet te veel wierook voor me branden “ (mich neet te väöl ophemele). 
“Het lichaam moet zich terug herpakken”. 
“Nu ben ik helemaal van mijn melk”. (gans de kluts kwiet). 
“Als ge teveel in ’t rood rijdt, krijgt ge op een gegeven moment ene patat “  (den 
geit dich ’t leech oet). 
“Wij zijn op onze honger gebleven” (w’r höbbe lang gewach of ’t sjpannend zou 
waere, mer det is neet gebeurd). 
“Ook Klöden plafonneert (kump de man mit den hamer taenge, kump zien grens 
taenge). 
“Klöden gaat naar de klöden, of herpakt hij zich nog ?” 
“Hij is bezig Armstrong bij zijn schabbernak te pakken”. 
“Hij moet kijken dat hij zijn eigen benen niet opvreet”. 
“Ik  moest ver voorbij de pijn “ (flink door de pijngrens heen). 
“Andermaal wordt bewezen dat de Tour een zottekot is” (’n gekkenhuis). 
“Ze hebben toch al een flink jasje uitgedaan” (ze höbbe al ein flinke prestatie 
geleverd). 
“Ge krijgt daar met diën wind een etappe voor vliegeniers (voor lichte mensen die 
goed bergop kunnen). 
 
Es oetsjmieter nog effe get euver eine collega-versjlaaggaever dae ze neet zoa 
mótte, of wo ze ’t neet zoa mit èns zeen :        
AWEL, HIJ HEEFT HELE DIKKE BILLEN, 
MAAR HIJ ZIT ER TOCH VAAK NAAST   
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“Pannekletsers brenne ze in road en blaw” (1) 

 
N.V. Dakpannenfabriek Excelsior 
voorheen vof Meuffels, Schepers en Co 
 
Gerrit Houben 
 

 
 
In 1921 werd door vof Meuffels, Schepers 
en Co. gestart met de realisatie van een 
pannenfabriek. Deze werd gesitueerd aan de 
Rijksweg-Noord, vlak bij de gemeentegrens 
met Echt. In toponiemen uitgedrukt: op 
Linj, naast de Taterbos en vóór de 
Dieterderbos. 
Zie fragment van stafkaart uit 1937. 
Deze fabriek werd meermalen uitgebreid en 
bereikte in 1931 zijn eindafmeting. Zie 
bovenstaande foto waarop te zien zijn het 
woonhuis van de bedrijfsvoerder en latere 
directeur Wullem Lempens, daarachter de 
rij van 8 ovens onder overkapping en weer 
daarachter de droogloodsen. Uiterst links en 
uiterst rechts zijn gedeelten van de leemloods en het transformatorhuisje nog net 
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waarneembaar. Deze foto is vermoedelijk kort voor WO II gemaakt. De fabriek is 
tot het midden van de 50’er jaren in bedrijf gebleven. In 1925 werd de 
ondernemingsvorm omgezet van vof naar N.V; de N.V. Dakpannenfabriek 
Excelsior werd einde 1955 opgeheven. Omstreeks 1960 had een meneer Kos er een 
bedrijf dat oude legervoertuigen verkocht en sloopte. 
Nu resten slechts het woonhuis, het transformatorhuisje en de verlaten kleigroeven 
in de Dieterderbosch. 
 
De vraag naar dakpannen: 
Tijdens WO I (1914 – 1918) halveerde de woningbouw, de meeste kleine 
pannesjops kwamen tijdens deze oorlog stil te liggen. Na de oorlog trok de bouw 
weer stevig aan en  bereikte al snel het dubbele van voor de oorlog. In deze periode 
begonnen Meuffels, Schepers en Co hun pannesjop te bouwen. 
Intermezzo: Er was toen in Susteren al een pannesjop Suëstra; deze fabriceerde 
machinaal en brandde met minstens 10 ovens. In de nacht van 12 op 13 juli 1928 
brak er brand uit en de fabriek brandde gedeeltelijk af. Ze werd niet meer 
opgestart en de terreinen en resterende gebouwen werden voor Fl. 11.000 verkocht 
aan de baksteenfabrikant Jozef Custers. 
Na WO I werden in Limburg een tiental nieuwe ringovens gebouwd met een 
gemiddelde jaarcapaciteit van drie miljoen dakpannen. Vooral vanwege de lagere 
stookkosten viel de keuze op ringovens. Ringovens verstookten ongeveer de helft 
kolen t.o.v. Kasselerovens bij gelijke productie. Voor de gesmoorde pannen bleef 
men vooralsnog op periodieke ovens zoals Kasselerovens aangewezen. Als gevolg 
van de malaise liep de woningbouw in het begin van de dertiger jaren sterk terug. 
Einde dertiger jaren trok de economie weer iets aan. 
Tijdens WO II ontstond er een schaarste aan materialen en brandstof waardoor de 
productie weer terug liep. Na deze oorlog startte de wederopbouw en was er veel 
vraag naar dakpannen. De overheid streefde naar de bouw van veel en goedkope 
woningen. Mede door de sterk toenemende bevolking hield deze vraag aan tot het 
einde van de 60’er jaren. Inmiddels waren de  fabricagetechnieken van 
betonpannen zover verbeterd dat deze pan betrouwbaar was. Omdat de prijs per m2 
lager was dan van de keramische pan verwierf deze zich een aanzienlijk 
marktaandeel; momenteel ca. 75%. 
 
Bouwgeschiedenis en einde: 
Periode Meuffels, Schepers en Co: 
Op 2 mei 1921 wordt voor notaris Jean G.J. Leinarts te Susteren een acte 
gepasseerd voor de oprichting van een handelsonderneming onder firma genaamd 
“Meuffels, Schepers en Co”. Het doel is het gemeenschappelijk exploiteren van 
een pannenfabriek. Vennoten zijn Leonardus Hubertus Meuffels, Mathijs 
Wilhelmus Meuffels, Johannes Hendrikus Hubertus Schepers, elk met een inbreng 
van Fl. 5000 en Wilhelmus Hubertus Lempens met een inbreng van Fl. 2000 naast 
zijn kennis, arbeid en vlijt. Wullem Meuffels is belast met de boekhouding en het 
financieel beheer. Wullem Lempens heeft het genot van vrije woning en zal een 
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onderling af te spreken weekloon ontvangen. Elk der vennoten zal voor een vierde 
in de gemeenschappelijke schulden en baten delen; zowel tijdens bestaan als 
tijdens ontbinding. Ze wordt aangegaan voor de tijd van negen jaren.  
Op 4 mei 1921 vraagt Wullem Meuffels namens de firma Meuffels, Schepers en 
Co. een Hinderwet vergunning aan voor het oprichten van een pannenfabriek met 
twee ovens, een droogloods en een 18 pk benzinemotor op het perceel Sectie A nr. 
1462. De benzinemotor dreef de kleimolen en een pannenpers aan. Ze geven aan 
dat er 6 mannen te werk zullen worden gesteld die gebruik kunnen maken van de 
sanitaire voorzieningen van het erbij gelegen woonhuis. Deze vergunning wordt 
verleend op 24 mei 1921 waarbij als aanvullende voorwaarde wordt gesteld dat de 
schoorsteen minstens 10 m boven de begane grond opgetrokken moet zijn. Het 
betreft een dubbele oven met gemeenschappelijke schoorsteen. De bebouwing die 
in 1921 bestond dan wel gereed kwam, is op de situatieschets op de volgende blz. 
in grijs aangegeven. Onderstaand foto is gemaakt in 1921 van het eerste 
fabrieksgebouw; de eerste droogloods. Zoals de op het dak geplaatste mei(-boom) 
aangeeft, is het hoogste punt bereikt. De bouw van de eerste ovens moest nog 
beginnen. 
 

 
In de linkerhoek van deze droogloods stond de kleibereiding, de pannenpers en de 
aandrijvende benzinemotor. Rechts daarnaast zien we 11 openingen voor  
ventilatiedeuren. Rechts op de foto het eerste motorrijwiel in Susteren bereden door 
Sjeng Schepers, de zoon van medeoprichter Hoebaer Schepers..  
Op 21 maart 1922 vraagt Wullem Meuffels als procuratiehouder van de fa. 
Meuffels, Schepers en Co. een Hinderwet vergunning aan voor de bouw van twee 
ovens en het plaatsen van een 6 pk benzinemotor voor de aandrijving van de 
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drooginrichting voor pannen. Het betreft een uitbreiding van de bestaande fabriek 
die hierdoor de beschikking krijgt over vier ovens. Deze vergunning wordt 
verleend op 27 juni 1922. 

 
Periode N.V. Dakpannenfabriek Excelsior: 
Op 3 juli 1925 wordt in hotel Turlings te Peij voor L.J.M.C. Esser, notaris te Horst, 
een acte gepasseerd voor de oprichting van een naamloze vennootschap genaamd 
N.V. dakpannenfabriek Excelsior die statutair wordt gevestigd te Tegelen. De 
bestaande fabrieksinstallaties liggen aan de Rijksweg-Noord te Susteren. Behalve 
F.G. Russel, industrieel te Venlo handelende namens Alfred F.M. Russel 
industrieel in Venlo als hoofddirecteur en A.V.H. George Goossens industrieel te 
Tegelen als directeur der N.V. Kleiwarenfabriek Alfred Russel te Tegelen, 
compareren de vier participanten in Meuffels, Schepers en Co ( J.J.H. Schepers sr., 
L.H. Meuffels, M.W. Meuffels en W.H. Lempens ). 
Het kapitaal bedraagt Fl. 50.000; er worden 98 aandelen van Fl. 500 en 10 van Fl. 
100 uitgegeven. De aandelen staan op naam. De vennootschap wordt aangegaan 
voor de duur van 30 jaar. 
De eerste directeur van de N.V. is Frans Russel. Wullem Meuffels wordt 
administrateur; d.w.z. hij houdt loonadministratie en kleiner bureauwerk bij en 
verzorgt verder de expeditie. Wullem Lempens wordt technisch leider en is belast 
met de bedrijfsleiding van de fabriek in Susteren. De administratie der N.V. zal 
geschieden te Tegelen in de kantoren van N.V. Kleiwarenfabriek Alfred Russel. 
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Als tegemoetkoming in de kosten betaalt N.V. Dakpannenfabriek Excelsior 
hiervoor 5% van de bruto-omzet aan N.V. Kleiwarenfabriek Alfred Russel. 
De acte van oprichting wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 
donderdag 6 aug 1925, no. 151. 
Per 1 december 1925 wordt de handelszaak Meuffels, Schepers en Co. opgeheven. 
Op 14 juli 1925 vraagt de bouwkundige M. Heggen als lasthebber der N.V. 
Excelsior te Susteren een Hinderwet vergunning aan voor het bijbouwen van een 
droogloods en twee ovens voor het bakken van dakpannen. M. Heggen was daartoe 
gemachtigd door directeur/administrator Wullem Meuffels. De bestaande installatie 
heeft vier ovens en een benzinemotor van 18 pk. Het aantal ovens komt hiermee op 
zes en ze geven aan dat er 20 mannen te werk zullen worden gesteld. De 
vergunning wordt verleend op 13 aug 1925. 
Intermezzo: Tien (=Martinus) Heggen is van 1929 - 1931 gemeenteopzichter 
geweest en woonde in de Marialaan; hij tekende ook de in 1930 gebouwde en 
inmiddels afgebroken meisjesschool aan de Marialaan. 
Op 19 augustus 1925 wordt een Hinderwet vergunning aangevraagd voor het 
bouwen van een transformatorhuisje ter berging van toestellen voor omzetting van 
10.000 Volt naar 220/380 Volt draaistroom. Het huisje meet ongeveer 3x3x3 m. De 
vergunning wordt verleend op 24 september 1925.  
Op 15 november 1925 wordt de pannenfabriek ”Excelsior”  te Susteren op het 
hoogspanningsnet aangesloten. 
Op 5 april 1926 wordt door Meuffels namens N.V. Dakpannenfabriek Excelsior 
Susteren een Hinderwet vergunning aan gevraagd voor het plaatsen van een 4 pk 
elektromotor als aandrijving voor een pannenpers alsmede een transporteur. In de 
fabriek zullen drie motoren worden aangewend van respectievelijk 10 : 8 : 4 pk. De 
vergunning wordt verleend op 1 juni 1926. 
We krijgen nu:  
E-motor 10 pk die de leemmolen aandrijft en een E-motor 4 pk die een pannenpers 
en een transporteur naar de droogkamers aandrijft; beide motoren gevoed via een 
grondkabel 4 x 25 mm2. 
E-motor 8 pk gevoed via een grondkabel 4 x 10 mm2 die de exhauster van de 
drogerij aandrijft. 
Op 7 augustus 1926 wordt door Wullem Meuffels een Hinderwet vergunning 
aangevraagd voor het vervangen van een elektromotor van 10 pk door een van 30 
pk, dienende voor de verwerking van klei en het persen van pannen. Deze 
vergunning wordt verleend. 
We krijgen nu dus drie e-motoren van respectievelijk 30 : 8 : 4 pk. 
Op 5 mei 1928 wordt de N.V. Dakpannenfabriek “Excelsior” in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Roermond 
ingeschreven. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt Fl. 50.000 waarvan Fl. 32.300 
geplaatst en gestort. Inmiddels is Jacques Peeters president-commissaris. Jacques 
Peeters is te Maaseik geboren op 22 mei 1875 en woont met zijn vrouw Anna 
Aendekerk in de Koning Albertlaan te Maaseik. 
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Vermoedelijk hebben Alfred Russel en George Goossens hun aandelen overgedaan 
aan Jacques Peeters, na 1928 worden ze n.l. niet meer vernoemd. 
Op 6 juni 1928 overlijdt Hoebaer Schepers te Susteren; zijn zoon Sjeng Schepers  
neemt de aandelen over. 
In 1929 wordt aan N.V. dakpannenfabriek Excelsior vergunning verleend voor het 
delven van klei uit de door haar van de gemeente Susteren gepachte percelen in het 
Dieterderbos, groot 1,60 hA. (Vlgs inventaris van de gemeente Susteren zou dit 
stuk in nr. 1978 moeten zitten, het ontbreekt echter.)  
Op 11 maart 1931 wordt een Hinderwet vergunning aangevraagd voor het 
bijbouwen van twee ovens en een droogloods met 28 m lengte. Het aantal ovens 
komt nu op acht. Er zullen 20 mannen werk hebben. Deze vergunning wordt 
verleend op 31 mei 1931. Er staan inmiddels drie e-motoren van 30 : 10 
(exhauster) : 4 pk. Daarna worden er geen ovens meer bijgebouwd en heeft de 
fabriek zijn uiteindelijke omvang. 
Op 13 februari 1934 wordt Wullem Meuffels procuratiehouder en is Jacques 
Peeters nog steeds president-commissaris. 
Op 2 februari 1935 overlijdt Jacques Peeters te Maaseik na een “smartelijke 
ziekte”. Zie foto. 
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Hij wordt bijgezet in de door zijn ouders gestichte grafkelder Peeters-Corstjens op 
het oud kerkhof te Maaseik. 
Intermezzo: Jacques was 21 november 1903 in Maaseik gehuwd met Anna 
Aendekerk en baatte in zijn eerste huwelijksjaren een café-biljart uit.  Hij was van 
1920 tot 1930 voorzitter van Koninklijke Harmonie Concordia te Maaseik. Hij was 
ook medestichter en schatbewaarder van de Société Philantropique  “Les Petits 
Oiseaux”. In 1924 was hij voorzitter. Deze in 1897 opgerichte “menschlievende 
maatschappij” zamelde gelden in voor kleding van arme kinderen van Maaseik en 
heeft bestaan tot het begin van WO II. 
In 1938 werd, vooral vanwege overproductie van keramische pannen, de 
Vereniging van Dakpannenfabrikanten in Nederland opgericht; deze telde 19 leden 
in Afdeling I (Limburg ) en 23 in Afdeling II (rest van Nederland). N.V. Excelsior 
trad toe als lid in afdeling I en was goed voor 2 van de 137 stemmen. Men sloot 
overeenkomsten af over o.a. verkoopvoorwaarden, administratiekosten en tijdelijke 
inperking van productie. 
Op 19 november 1941 treedt Sjeng Schepers uit als directeur. 
Maria Elisabeth Anna Aendekerk, geboren op 15 december 1876 te Maaseik en 
weduwe van Jacques Peeters, wordt de nieuwe president-commissaris. Zie foto. De 
wed. Anna Peeters woont dan in “Villa des Roses” op adres Koning Albertlaan 13  
te Maaseik. (Dit fraaie omstreeks 1910 in eclectische stijl gebouwde herenhuis 
staat er nog steeds.)  Anna overlijdt op 13 oktober 1959 te Maaseik. In 1941 is 
Wullem Meuffels nog steeds procuratiehouder.  
Tijdens de bezetting werd de steenkool schaarser en de productie nam af. De 
dakpan werd een schaars artikel en in september 1941 stelde de bezetter een 
distributieregeling in voor dakpannen en bakstenen. Ook moesten veel mannen 
voor “Arbeitseinsatz” naar Duitsland. Op 7 november 1944 moesten vrijwel alle 
inwoners van de gemeente Susteren en het zuid-westelijk gedeelte van de gemeente 
Echt evacueren. Tijdens de evacuatie lag de productie compleet stil; zeer 
waarschijnlijk is de produktie al geruime tijd eerder gestopt. 
Op 16 januari 1945 barstte operation Blackcock in alle hevigheid los. Op 17 januari 
1945 lukte het de Engelsen niet om over de Rijksweg bij de pannesjop door te 
breken en de spoorovergang over te steken. De Duitsers hadden die dag nog 
bommen afgeworpen op de Rijksweg voor de spoorwegovergang. Aan de 
Slekkerzijde waren langs de Rijksweg veel bomen opgeblazen die over de weg 
waren gevallen. Achter de Middelsgraaf in het bos “het Haverland” was  geschut 
ingegraven en een loopgravenstelsel aangelegd. De Duitsers hadden zich stevig 
verschanst en er werd flink gevochten waarbij de Duitsers nog tegenaanvallen 
uitvoerden. Ook vanuit klooster Lilbosch werd de Rijksweg-Noord door Duits 
geschut bestookt. 
Na de oorlog moest er eerst veel schade worden gerepareerd, vooral aan de daken 
van de fabriek. Daarna startte de fabriek weer op. Na deze oorlog begon de 
wederopbouw en was er veel vraag naar dakpannen. 
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Op 11 mei 1946 treedt Lei Meuffels uit als commissaris en wordt Wullem Meuffels 
ontslagen als administrateur en procuratiehouder. Nieuwe commissaris wordt Sef 
Meuffels, geboren op 29 september 1915 te Simpelveld en wonende te 
Stationsstraat Susteren. Wullem Lempens is inmiddels directeur. 
Op 20 maart 1950 vraagt directeur Wullem Lempens namens N.V. 
Dakpannenfabriek “Excelsior” vergunning aan voor het afgraven van klei op de 
percelen Sectie A, nrs. 1030 t/m 1033 (totaal opp. 43,3 are) die eigendom zijn van 
de fabriek; deze vergunning wordt op 15 juli 1950 door GS verleend. 
Onderstaand een briefhoofd uit 1950: 

 
Het volgende briefhoofd is waarschijnlijk van iets latere datum. 
 

 
Om te kunnen blijven concurreren waren er vernieuwingen en daardoor 
opgeroepen flinke investeringen noodzakelijk. De aandeelhouders wilden geen 
grote investeringen meer doen en besloten de productie te beëindigen. 
De onderneming is met ingang van 31 december 1955 opgeheven; aangever is de 
laatste directeur Willem H. Lempens; wonende Rijksweg-Noord 35. De NV heeft 
dan zijn 30 jaren uitgediend. 
Korte tijd daarna is de fabriek afgebroken; wanneer weet ik niet. 
Omstreeks 1960 was er nog een bedrijf van de heer Kos gevestigd dat militaire 
voertuigen verhandelde en sloopte.  
Als schoolgaande jongens gingen we omstreeks 1953 meermalen vanuit de Slek 
langs het Haverland met de kruiwagen naar de pannensjop. We gingen daar sintels 
halen waar we in de tuin een Mariagrot(-je) van bouwden. 
 
Dakbedekking: 
Zo’n 700 jaar voor Chr. pasten Grieken en Etrusken al gebrande dakpannen toe. De 
Grieken introduceerden de terracotta pan weer in hun kolonies in Italië.  In de 
eerste eeuw na Chr. pasten de Romeinen in onze streken keramische dakpannen 
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toe. Het betrof een dubbele dekking waarbij de kieren tussen de onderliggende 
“nonnen” werden afgedekt met “monniken”. Na de “grote volksverhuizingen” ging 
de kennis in onze streken weer verloren. Tot ca. 1650 werden drie soorten 
dakbedekking toegepast: leien, riet en stro, de plaggenhut even buiten beschouwing 
gelaten. Leien trof men alleen aan op voorname gebouwen zoals kerken, kloosters 
en kastelen. In onze streken werd bijna uitsluitend stro toegepast. Toen na de 
middeleeuwen de dakpan werd heringevoerd, werd de enkele dekking toegepast; 
vooral met de vlakke tegelpan en de holle pan. In 1500 werd de holle dakpan 
(golfpan) al op kleine schaal gebakken; vanwege de overslag lekt deze minder 
water dan de tegelpan. 
Vanwege de vele branden mochten vanaf 1750 in het hertogdom Gulik de daken  
van nieuwe huizen alleen nog maar met pannen worden gedekt. Door de grotere 
vraag ontstonden er veel nieuwe pannesjops. Meestal waren het familiebedrijfjes 
en bijverdiensten van de plaatselijke boeren. Ze hadden paard en kar en ’s winters 
tijd om een voorraad klei te steken. De dakpannen werden met de hand gevormd. 
Vanaf ca. 1880 begon de zegetocht van de machinaal geperste pan; deze was 
voorzien van kop- en zijsluiting waardoor de stropoppen overbodig werden. Niet 
alleen was een dak met machinale pannen dichter, ook werd de kans op het 
overslaan van branden kleiner. Het benodigde vermogen voor de aandrijving van 
machines werd aanvankelijk geleverd door paarden en stoommachines; later ook 
door benzine- en dieselmotoren. Na WO II werden vrijwel uitsluitend nog E-
motoren toegepast. 
 
Klei: 
Klei is een door seizoensinvloeden ontstane verweringsproduct van veldspaat 
houdende gesteenten, overwegend van graniet en leisteen. Fijne deeltjes worden 
door de wind verwaaid (denk aan löss) of door stromend water meegevoerd. Bij 
lage stromingssnelheden zullen ze bezinken en in de loop der tijden lagen klei 
vormen. Door het meanderen van rivieren raakten lussen afgesnoerd en 
veranderden in plassen. Bij hoog water werden ze gevuld en de stroming kwam 
later weer tot stilstand. Dan kon ook het fijnste slik bezinken die de vetste klei 
vormde. Afhankelijk van het zandaandeel t.o.v. het kleiaandeel is er sprake van 
magere of vette klei. De vettere klei is plastischer en wordt vooral voor de 
fabricage van dakpannen en greswaren gebruikt. Bij droging van vette klei treedt 
sneller scheurvorming op dan bij magere klei. Als geschenk van de Maas zat in de 
omgeving van de Doort aan weerszijden van de Middelsgraaf vooral vette klei. Na 
het afbloten van de klei door ongeveer 25 cm teellaag of bovenlaag weg te graven 
kon de klei worden gewonnen en naar een kleibult bij de fabriek worden 
getransporteerd. Hier bleef de klei een jaartje in de openlucht liggen en was 
onderhevig aan weersinvloeden zoals vorst en dooi; dit werd wel “in de rot zetten” 
genoemd. Dit verbeterde de structuur van de klei. Bij het afgraven van de kleibult 
stak men verticaal af waardoor er menging en een homogenere klei ontstond. 
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Kasseleroven: 
De Duitse Oberbergrat Carl Anton Henschel (1780 – 1861) uit Kassel voerde in 
1827 in zijn  keramiek fabriek in Möncheberg een aantal constructieve 
verbeteringen uit aan zijn kamerovens. De eerste oven werd gebouwd in de 
Möncheberger Ziegelei van zijn broer. Het nieuw ontstane type vlamoven werd 
beroemd als Kasseleroven. Dit oventype bleek uitermate geschikt te zijn voor de 
productie van gesmoorde dakpannen. Deze gesmoorde pannen met hun leisteen-
blauwe kleur zijn sterker, minder waterdoorlatend maar ook duurder dan de rode 
pannen. In 1858 werd door Friedrich E. Hoffmann (1818 – 1900) de ringoven 
gepatenteerd. Na het overwinnen van aanloopproblemen begon de grote opmars. In 
1870 waren er al 1000 ringovens in bedrijf; rode pannen konden nu met de helft 
van de brandstof worden vervaardigd. Voor de gesmoorde pan bleef men echter 
nog op de Kasseleroven 
aangewezen. De Kasseleroven 
heeft zich nog lang kunnen 
handhaven; later werd hij 
gasgestookt. 
Het was een langwerpige 
horizontale oven waarbij de 
vuurhaard zich aan de ene zijde 
bevond en de schoorsteen aan de 
andere zijde. De brandstof, meestal 
steenkool, lag op een gietijzeren 
rooster en de verbrandingslucht 
werd van onderen  toegelaten. Het 
vuur kon worden opgerakeld, 
waarbij de as in een asput viel. 
Achter de vuurmond stond een gemetselde wand voorzien van vele gaten, 
vlammuur genaamd. Met deze gaten werd een gelijkmatiger stromingsprofiel 
verkregen en gingen de hete verbrandingsgassen horizontaal door de inzet richting 
schoorsteen. Via de 
schoorsteen werden ze 
door natuurlijke trek naar 
buiten afgevoerd. De trek 
was enigermate regelbaar 
met een rookgasschuif 
voor de schoorsteen. Het 
inzetten gebeurde door 
een toegang aan de 
schoorsteenzijde; daarom 
lag deze zijde ook naar de 
droogloodsen gekeerd. 
Vergeleken met zijn 
voorloper, de kameroven, 
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was de warmteoverdracht naar de inzet gelijkmatiger en werd ca. 15% bespaard op 
de brandstofkosten. Boven de ovens werd een hellend dak aangebracht om ovens 
en stokers tegen weersinvloeden te beschermen. Om bouwkosten te besparen 
bouwde men meestal dubbele ovens; met kon dan een ovenzijwand en een 
schoorsteen uitsparen. 
 
Een tiental kruiwagens kolen werden bij de oven gekiept waarvan ongeveer 80  kg 
direct op het vuurrooster werden geschept voor het voorstoken. Het voorstoken 
gebeurde met een matig vuurtje omdat de vormelingen eerst nog verder gedroogd 
moesten worden; dit duurde een uurtje of drie - vier. Hiervoor was niet zo veel 
ervaring vereist. Daarna was een ervaren stoker nodig en werd de temperatuur 
opgevoerd tot zo’n 950 á 1000 °C. De temperaturen moesten voldoende hoog zijn 
om sintering te verkrijgen; sintering kitte de niet smeltende bestanddelen aan elkaar 
en maakte de dakpan minder waterdoorlatend. Na ongeveer 8 dagen warm stoken, 
branden en koelen kon de oven worden geopend. Als het voorstoken of koelen te 
snel ging kon er scheurvorming in de dakpan optreden. 
 
Het smoren gebeurde in de laatste fase van het branden als de brand gaar was; de 
luchttoevoer en rookgasafvoer werden gesloten. Hierdoor ontstond een reducerend 
milieu in de oven waarbij de pannen donker kleurden en de structuur nog iets 
veranderde waardoor de pan dichter werd.  Dit kon nog worden bevorderd door het 
toevoeren van vocht; dit doseren van water kon op verschillende manieren 
gebeuren: 

 Natte kolen of natte turf op het stookrooster werpen, 
 Natte takkenbossen met een lange gaffel naar binnen werpen of 
 Handhaven van een dun waterlaagje op het poreuze ovendak; water in 

dampvorm werd dan door de onderdruk naar binnen gezogen. 
Of en zo ja op welke wijze men bij Meuffels, Schepers en Co water in de 
ovenruimte toevoerde is me echter niet bekend. 
 
De ovens produceerden behoorlijk wat rook, zeker als meerdere ovens tegelijk in 
bedrijf waren. Hoge schoorstenen gaven meer trek die bovendien minder van de 
weersinvloeden afhankelijk was en beter regelbaar; ze waren echter duur in de 
bouw. Daarom waren de schoorstenen vaak korter dan 10 meter.  Als moeder de 
(buur-)vrouw nabij ovens woonde en haar was wilde ophangen dan was het 
verstandig om eerst naar de windrichting te kijken; anders kon de was wel eens 
vuiler worden dan voor het wassen. 

Wordt vervolgd 
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Dirk II van Valkenburg: stadsrecht ca 1260  
Wil Schulpen  
 
Stadsrecht is de verzameling van rechten en voorrechten van een plaats verkregen 
van de heer. Het stadsrecht kan op twee manieren ontvangen zijn: op een gegeven 
moment geeft de heer aan een plaats een verzameling privilegiën en is de plaats in 
feite stad. Een voorbeeld hiervan is Sittard dat in 1243 ‘het stadsrecht’ ontving. 
Maar ook Nieuwstadt ontving bij haar ontstaan een stadsrecht dat gebruikelijk was 
bij een ‘ville neuve’ in 1277. Maaseik (1244) is ook als een ‘villa nova’ te zien. 
Susteren bewaard geen dergelijk ‘charter’. Het zal het stadrecht verworven hebben 
door gedurende een langere periode diverse voorrechten bij verscheidene 
gelegenheden ontvangen hebben. Op welk moment men werkelijk stad werd, blijft 
ongewis. In de literatuur doet men het wel voorkomen dat een versterkte plaats als 
stad gezien kan worden; dus als in Latijnse teksten ‘oppidum’ (versterkte plaats) 
staat en niet meer ‘villa’ (plaats, dorp). Toch ontbreekt er iets, want er zijn 
versterkte plaatsen bekend die formeel nooit stad werden, denk aan Echt. Het 
belangrijkste voorrecht schijnt mij het voorrecht dat de plaats zelf – niet de 
schepenenbank – als rechtspersoon kan optreden. Vanaf dat moment mag men dan 
een eigen zegel gebruiken: het stadszegel. Uit dankbaarheid bevat dit vaak een 
verwijzing naar de persoon die het beslissende privilegie gaf.     

Het stadszegel van Susteren toont ons twee adellijke dames met daartussen een 
wapenschild dat een naar rechts gewende, klimmende, enkelstaartige leeuw 
vertoont in een veld bezaaid met blokjes. De twee adellijke dames staan symbool 
voor het stift, wellicht aangevend dat Susteren haar stadsrecht voor een belangrijk 
aandeel te danken had aan de invloed van de adellijke stiftsdames. Het afgebeelde 
wapen verwijst naar de schenker van het stadsrecht. Uit de middeleeuwse 
documentatie – en ook twee, drie eeuwen erna – kunnen we niet bepalen wie de 
persoon is die Susteren dat recht gaf. De enige aanwijzing naar deze persoon blijft 
dus de leeuw in het stadszegel.  

Het wordt als bekend verondersteld dat men de leeuw koppelt aan Reinoud van 
Gelre, die de eerste persoon is die ons bekend is en die Susteren in 1276 opidum 
dus stad noemt. Reinoud voerde inderdaad de afgebeelde leeuw en wanneer hij de 
enige is die én op het Susterens toneel speelde én die leeuw voerde, dan zou de 
conclusie volledig te accepteren zijn.  

Echter  .. al ruim vijfentwintig jaar geleden beschreef G. van de Bergh5 in de 
Heemklank een nieuw wapen van  Dirk I van Valkenburg een leeuw, welke geheel 
voldoet aan de beschrijving van de leeuw in het stadszegel van Susteren.  In de 
literatuur noemt men het de Heinsberger leeuw. Dit wapen werd ook gevoerd door 

                                                      
5 G. van de Bergh, Dieteren altijd al oud-Limburgs? In Heemklank 1984, pag. 8-18 en m.n. 14; Zie 
ook de website van Heinsberg (http://www.heinsberg.de/heinsberg-aktuell/750-jahre-
stadt/historie/wappen/) 
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zijn zoon Dirk II en zijn kleinzoon Walram van Valkenburg. Alle drie hebben 
nawijsbaar rechten uitgeoefend in Susteren! 

Dirk II, maar ook zijn vader zijn ons bekend uit het bekende document van 1260 
waarin de schepenen van Susteren een uitspraak doen over de verdeling van de 
rechten in Susteren tussen Dirk I van Valkenburg en Winand (of Winrik?) van 
Dieteren. De inwoners van Susteren worden in dit schrijven ‘burgers’ genoemd, 
een term passend bij stad-zijn. Hoe we het ook moet interpreteren in ieder geval is 
duidelijk dat men in Susteren sterk bezig was met het stadswordingsproces! 

Walram is de tegenspeler van Reinoud in het document van 1276. Wanneer men de 
tekst van dit schrijven leest wordt ook een hoop duidelijk. 

Het lijkt dan ook geen slecht idee om de bekende zaken op een rijtje te zetten. Nu 
is het resultaat niet al te groot, maar mijns inziens wel voldoende om een nieuwe 
conclusie te formuleren. Wij baseren ons op: 

- Het schepenenoordeel uit 1260 
- Het merkwaardig document uit 1276 
- Een rapport voor de hertogin van Brabent 1400 
- Een vergelijk met de Gelderse stad Nieuwstadt 

Omdat nog enkele andere zaken de revue passeren hebben we de argumentatie in 
drie stukken verdeeld. Het jaar 1276 behandelen we apart, vooral omdat de huidige 
literatuur dit jaartal noemt als zijnde het jaar van het verkrijgen van stadsrecht. 
Verder hebben we de perioden vóór en ná dat jaar 

 
Periode vanaf 1276 – 1402 
Het ‘toeval6’ wil dat in 1277 het naburige Nieuwstadt voor de eerste keer als 
Gelderse stad vermeld wordt. Wij hebben dus een prachtige mogelijkheid om de 
situatie Susteren te vergelijken met de situatie Nieuwstadt, waarvan vastligt dat het 
een Gelderse stad is geweest. Wij gaan hierbij uit van het standpunt dat als beide 
plaatsen Gelderse steden zijn ze ook vele gelijksoortige vermeldingen moeten 
hebben.  Als voorbeeld kunnen we nemen het gegeven dat de Gelderse steden 
vertegenwoordigd waren in de Staten van Gelre. Voor Nieuwstadt geldt dit ook 
inderdaad. Als we echter naar Susteren kijken, dan ontbreekt er iedere vermelding 
van Susteren als Statenlid.  

De  gegevens ten aanzien van Nieuwstadt putten wij uit een boekwerkje dat het 
licht zag ter gelegenheid van Nieuwstadt zevenhonderd jaar stad 7 
Datgene wij aantroffen uit de periode 1276-1402 hebben wij in korte vorm 
opgenomen in een tabel. Ernaast staat wat over dit onderwerp over Susteren te 
melden is! 

                                                      
6 Het is niet echt toeval omdat er een samenhang bestaat, maar die is in de context van dit artikel niet 
van belang. 
7 Drs G. Venner, eerste twee hoofdstukken in: Nieuwstadt van dorp tot stad, 1977. Opgenomen zijn 
de vermelde gegevens uit de dertiende en veertiende eeuw. 
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NIEUWSTADT SUSTEREN 
Vanaf 1290 wordt Nieuwstadt tussen de Gelderse 
steden vermeld en maakt deel uit van de Staten van 
Gelre. 

Niets van dat alles 

Vanaf 1294 worden inkomsten uit Nieuwstadt 
vermeld in de Gelderse archieven en bijvoorbeeld het 
aantal hofsteden genoemd 

Niets van dat alles 

Uit 1312 is van Nieuwstadt en andere Gelderse steden 
documenten bekend met het nieuwe stadsrecht; dit 
heeft om onbekende oorzaak echter nooit de 
hertogelijke kanselarij verlaten 

Niets van dat alles 

In 1286 trok de graaf van Gelder zich terug ‘ter 
Nuwer Stat’ 

Niets van dat alles 

In 1371 is er sprake van dat de privilegiën geschonken 
door de hertogen Reinoud, Eduard en Willem 
gerespecteerd worden 

Niets van dat alles 

In 1397/98 is sprake van belasting om bier te brouwen 
aan de landsheer 

Niets van dat alles 

Rond 1400 was er een  molen te Nieuwstadt die voor 
honderd malder rogge en vier malder boekweit 
verpacht werden; daarnaast ontving de hertog nog 
rogge- en havertienden. 

Niets van dat alles 

 
De tabel spreekt boekdelen, het handelt immers voor een belangrijk deel over 
zaken die ook voor Susteren vermeld zouden moeten zijn, indien Susteren een 
Gelderse stad zou zijn geweest. Niemand kan toch beweren dat Susteren steeds 
‘vergeten’ zou zijn bij de vermelding van de steden, bij de aanwezigen van de 
staten en dat de inkomsten en andere gegevens van Susteren ‘toevallig’ verloren 
zijn gegaan. Zeker als men bedenkt dat niets van dat alles uit een Nieuwstadts 
archief bekend is, maar alle kennis uit de Gelderse archieven komt! 

Er is tóch een leenverhouding tussen Susteren en Gelre beschreven namelijk uit het 
jaar 1326. In dat document staat een lijst van lenen beschreven van Reinoud II, 
graaf van Gelder8. Als eerste wordt genoemd de heer van Valkenburg, welke 
ontvangen heeft het dorp Susteren met alles wat ertoe behoort.  
Er zijn nogal wat kanttekeningen te plaatsen bij deze mededeling. Op de eerste 
plaats zitten er twee onjuistheden in, voor zover wij dat kunnen beoordelen. In de 
twee documenten uit 1276 en 1312 blijkt dat Susteren stad genoemd werd én de 
heer van Valkenburg was in 1326 geen heer van Susteren meer, maar iemand uit de 
familie van Valkenburg. 
Op de tweede plaats is dit het enige document uit een periode van honderd en 
vijfentwintig jaar welke een leenverhouding vermeld. 

                                                      
8 Maasgouw 1918, pag. 83 
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Of we van een onjuiste interpretatie van de tekst of een falsificatie dienen te 
spreken is niet duidelijk, omdat het origineel document niet gezien en mij 
onbekend is. 

Tot slot is er nog een meer dan zes eeuwen oud onderzoek waarin ook ingegaan 
wordt op de verhouding tussen Gelre en Susteren. Namelijk in 1400 laat de 
hertogin van Brabant een rapport opstellen over Sittard, Born en Susteren.  Wij 
hechten veel waarde aan dit document daar het kan beschouwd worden als een 
beschrijving van een toen bestaande situatie. 
Op  3 oktober 1400 wordt een rapport opgesteld over het gebied Sittard-Born-
Susteren, welk uiteindelijk leidt tot de aankoop van het gebied door hertog Willem 
van Gulik en Gelre. Hierin lezen we vrij vertaald: “Eveneens is er een versterkte 
stad, genoemd Susteren, welke toebehoorde aan de heer van Valkenburg. Maar in 
de tijd dat de hertog van Brabant oorlog voerde en de heer van Valkenburg 
overwon, heeft de hertog Susteren in leen gegeven aan de graaf van Gelder, welke 
het zeven maanden in bezit hield. Nadat vrede was gesloten kwam Susteren weer 
terug bij Valkenburg. Na het overlijden van Reinard van Born beweert men dat de 
hertog van Gelder indertijd bij de teruggave de afspraak heeft gemaakt dat als de 
heer van Valkenburg geen mannelijke erfgenaam had de stad Susteren terug aan 
de graaf zou komen. Maar hiervan ligt niets schriftelijks vast.9” 
De oorlog waarover gesproken wordt vond plaats in de dertiger jaren van de 
veertiende eeuw en het overlijden van Reinoud van Born was einde veertiende 
eeuw (1398).  
Dit zes eeuwen oud onderzoek naar de rechten op Susteren toont dat men de heer 
van Valkenburg als eigenaar  in de veertiende eeuw beschouwde. Als er al rechten 
van Gelder waren lag niets schriftelijks vast en waren bovendien een gevolg van de 
oorlog tussen Brabant en Valkenburg. 

Er wordt in deze periode niets betrouwbaars aangetroffen dat er op wijst dat 
Susteren Gelders was,integendeel het gevondene ontkent dat Susteren een Gelderse 
stad was. Susteren blijkt een Valkenburgs bezit, althans binnen de familie. 
 
Periode vóór 1276 
Men vind wel in de literatuur dat in 1243 Susteren aan Valkenburg wordt gegeven. 
Dit is onjuist of beter gezegd het betrof niet de plaats Susteren maar het stift 
Susteren. Valkenburg kreeg in leen alle of een deel van de rechten op het stift. 
Deze leenverhouding heeft dus geen enkele relatie met onderhavige problematiek. 
De graven van Gelder hebben in Susteren geen sporen achtergelaten vóór 1276. 
Dit moeten we dan ook interpreteren als dat deze graaf geen rechten op Susteren 
heeft gehad.  
De bevestiging hiervan menen wij te vinden in de bekende schepenenuitspraak in 
het jaar 1260 over rechten en plichten van de heren van Valkenburg enerzijds en de 
heren van Dieteren anderzijds waarover een meningsverschil kon bestaan. 
                                                      
9 Mogelijk dat men de klok heeft horen luiden maar niet meer weet waar de klepel hangt. Zo een 
afspraak is wel denkbaar bij de gebeurtenissen in 1276. 
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Het blijkt dat vooral de heer van Valkenburg rechten in Susteren uitoefende en dat 
de heer van Dieteren onder meer één derde deel van de boetes ontving. 
De heer van Valkenburg had het recht: 
1.  De voogd van de heer van Valkenburg spreekt recht al dan niet in aanwezigheid 
van de schout van de heer Dieteren. Twee derde van opbrengsten en boetes is voor 
de heer van Valkenburg en één derde voor de heer van Dieteren; 
2.  Voor alle opbrengsten en boetes geldt de vermelde verdeling; 
3.  De heer van Valkenburg kan beslag leggen binnen het rechtsgebied van 
Susteren en onder arrest plaatsen; 
4. Alleen de heer van Valkenburg kan bij een noodtoestand de burgers van 
Susteren oproepen tot strijd; de heer van Dieteren  alleen om zijn hof te 
verdedigen; 
5. Als de heer van Valkenburg over de Alpen trekt, of  zijn dochter uithuwelijkt of 
zijn zoon tot ridder slaat kan hij in Susteren een bede houden om hem te 
ondersteunen 
6. Bij een ernstig voorval  zoals manslag of iets dergelijks zorgt de heer van 
Valkenburg voor de beulen om een zodanig vergrijp te wreken. De kosten zijn voor 
één derde voor rekening van de heer van Dieteren. 
Voor het overige zijn het rechten betreffende onder meer  hout, bos, weiden 
varkens, bijenzwermen enzovoorts. Het document lijkt ons mee te delen dat deze 
rechten al onder de vader van de heer van Valkenburg, dus rond 1200, bestonden. 

Ook hieruit menen wij te mogen afleiden dat de belangrijkste rechten bij de heer 
van Valkenburg lagen. Er is nauwelijks ruimte voor een andere leenverhouding dan 
die van de heer van Valkenburg.  Ook in de periode vóór 1276 zijn er geen 
aanwijzingen  dat de graven van Gelder een belangrijke rol hebben gespeeld in 
Susteren. Hoewel het mogelijk is dat de graaf van Gelre al rond 1260 wel leenheer 
van de Dieteren was en dus als zodanig meebepaalde. 
 
In het jaar 1276  
Bijna zeven en een halve eeuw geleden stelde graaf Reinoud van Gelder op 
verzoek en aandringen van Walram, heer van Valkenburg, een document op waarin 
hij Susteren aan zijn zuster Philippa, gehuwd met Walram, schonk. Hij beloofde 
haar in haar bezit te zullen verdedigen. 
Het is een korte maar deels wel merkwaardige tekst. Immers wij lezen dat Walram 
de genoemde stad voorheen in bezit had en dat het nu als leen wordt onderscheiden 
en aan Philippa gegeven, zolang als ze leef.  
Walram geeft Susteren aan Reinoud en die geeft het als huwelijksgeschenk aan zijn 
zus, de vrouw van Walram, terwijl wat rechten en inkomsten betreft er niets 
verandert.  Deze voor ons merkwaardige constructie maakt wel duidelijk dat er iets 
bijzonders is, wat wordt echter niet duidelijk. 
We lezen goed dat in dit contract staat dat Susteren reeds stad was, voordat de tekst 
werd opgesteld. Het document toont niets wat men kan interpreteren als onderdeel 
van het stadswordingsproces van Susteren; dat was kennelijk reeds afgesloten. 
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Het blijft een raadsel wat er met voornoemde leenverhouding is gebeurd. Formeel 
gold de afspraak slechts zolang als Philippa leefde. Daarna verdween de 
leenverhouding en kwam de eigendom weer bij het huis van Valkenburg (?). 
Gezien het feit dat Walram deze overeenkomst bij zijn zwager ‘door de strot’ 
schijnt geduwd te hebben, moet er voor hem wel iets meer op het spel hebben 
gestaan. Wij vermoeden dat dit te maken heeft gehad met de expansiedrift van 
Reinoud naar het zuiden en dat Walram bang was dat hij Susteren als eerste 
opslokte, gezien ligging én wellicht was de heerlijkheid Dieteren reeds een leen 
van Gelre; Reinoud had dus al een voet tussen de deur in Susteren10. Dit document 
en deze transactie is eigenlijk het enige aanknopingspunt om de verandering van 
“tweeherig” naar ‘eenherig’ in Susteren aannemelijk te maken. Indien  dit 
vermoeden juist is, dan is het begrijpelijk dat Walram een groot offer aan Reinoud 
vroeg en kreeg. 
 
Keuze of conclusie 
Laten we vooropstellen dat we nooit met zekerheid kunnen zeggen wie Susteren 
stadsrecht of tenminste het beslissende voorrecht gaf. We weten te weinig van het 
stadswordingsproces af. Reinoud van Gelre, Walram en Dirk II, als ook zijn vader 
Dirk I van Valkenburg kunnen het alle vier geweest zijn op basis van het wapen. 
Reinoud en Dirk I lijken af te vallen. Reinoud omdat mijns inziens in het document 
van 1276 staat dat hij Walram Susteren als stad gaf, zoals hij het van hem gekregen 
had. En Dirk I omdat Susteren in 1260 ‘villa’ (plaats, dorp) genoemd wordt. Dit 
laatste is niet sluitend omdat we ook de term ‘cives’ (burgers) aantreffen11. Wel 
mogen we hierom aannemen dat het stadswordingsproces bijna rond was. 
Er waren twee ingrijpende gebeurtenissen in de dertiende eeuw, namelijk het Huis 
Dieteren verloor zijn rechten op Susteren én  Susteren kreeg stadsrecht. Het 
document uit 1276 heeft waarschijnlijk met het eerste te maken. De graaf van Gelre 
was immers de leenheer van de heerlijkheid Dieteren. De zwagers Reinoud en 
Walram zijn tot overeenstemming gekomen over Susteren al zwijgen ze wel over 
de oplossing zelf. Met de stadswording heeft dit document niets te maken. 
Het schepenoordeel uit 1260 kan – alhoewel alles toeval kan zijn – wel degelijk 
met de stadswording in verband worden gebracht. Uitgaande van de samenhang 
kan men stellen dat het oordeel de opstap was naar het stadsrecht. Het ligt voor de 
hand aan te nemen dat Susteren in 1260 of spoedig erna uit handen van Dirk I van 
Valkenburg het ‘stadsrecht’ ontving. 
 
 
 

                                                      
10 Bijna vijftien jaar geleden (1996) heb ik een artikel geschreven waarbij het document uit 1276 een 
rol speelde bij de scheiding van de rechten van Valkenburg en die van Dieteren op Susteren. Hierbij 
kwam ook de vorming van Nieuwstadt aan de orde. 
11 Een historicus die de geschiedenis van Roermond beschreef meende dat ondanks het gebruik van 
villa de term cives voldoende was om ervan uit te gaan dat Roermond inmiddels stad was of 
tenminste dat het proces van stad wording zeer ver gevorderd was. 
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Nieuws van het Museum van de Vrouw 
Annie Schreuders-Derks 

“Ik ging op reis en ik nam mee” 
Museum van de Vrouw  gaat op reis. 
In 2008 vierde de ANWB haar 125-jarig jubileum. Een belangrijke mijlpaal in haar 
al zo rijke historie. Zo zorgde de ANWB lang geleden voor de aanleg van 
fietspaden en voor bewegwijzering. 60 jaar geleden introduceerde de ANWB de 
Wegenwacht om stilgevallen voertuigen weer aan het rijden te krijgen. Kortom, 
met de ANWB werd reizen een plezier. 
VVV Zuid Limburg en VVV Nederland vieren dit jaar hun 125 jarig jubileum.  
Op 22 februari 1885 werd in Valkenburg aan de Geul de eerste VVV van 
Nederland opgericht. Daarmee werd de aanzet gegeven voor het ontstaan van deze 
landelijk zeer bekende organisatie, die in al die jaren het toerisme een krachtige 
impuls heeft gegeven. Door de oprichting van de eerste Limburgse VVV kwam in 
1885 de georganiseerde toeristenstroom vanuit “Holland” richting Valkenburg en 
Zuid Limburg op gang. VVV Zuid Limburg heeft daarmee aan de basis gestaan 
van een van de meest belangrijke economische sectoren van provincie Limburg én 
in wezen ook van Nederland. 
Aansluitend aan deze feestelijke feiten richt Museum van de Vrouw een 
zomertentoonstelling in. Het doel van de tentoonstelling “Ik ging op reis en ik 
nam mee” is een vrolijk vrijetijdsbeeld te presenteren. Koffer pakken, vakantie, 
vrije tijd, reizen. Vanzelfsprekend, gaat de grootste aandacht naar de mode.  
Maar vooral…wat zit er in die 125 jaar in een koffer of damestas? 

 “Ik ging op reis naar de stad en ik nam mee” 
In de 19e eeuw hadden maar weinig mensen vrije tijd. Weinig mensen gingen er 
ook met vakantie. Alleen de zeer welgestelden konden zich een reis naar het 
buitenland veroorloven, een kuuroord  bezoeken of een vakantie doorbrengen aan 
zee. Ook het beoefenen van sport was alleen voor de rijken weggelegd.  
Door de grote vooruitgang in de verkeersmogelijkheden, met name door de 
stoomtrein, werd het reizen en stuk plezieriger. Daarvoor werd er natuurlijk ook al 
gereisd, maar dan per diligence, postkoets of trekschuit. Maar dat was vaak toch 
een kostbare aangelegenheid. De man die het reizen als vrije tijdsbesteding enorm 
gestimuleerd heeft, was Thomas Cook. Hij organiseerde reizen in groepsverband 
en bracht zijn publiek steeds verder. Ook de verkeersmiddelen werden meer 
gevarieerd.  
Thomas Cook (1808, Derbyshire – 1892) was de stichter van de Thomas Cook 
Group.  De tekst: “Met hem werd reizen gemakkelijker”, is te lezen op een 
gedenkplaat op zijn geboortehuis in Melbourne, Derbyshire (Midden Engeland) 
Cook was een bescheiden dorpstimmerman, die volgens de normen van zijn tijd 
heel wat (weliswaar te voet) reisde door het graafschap. Later oefende hij ook het 
beroep uit van evangelist, drukker en boekenhandelaar. Hij was ijverig 
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propagandist voor soberheid inzake alcoholverbruik en verspreidde in dat verband 
brochures. 

Reizen met de trein 
Op 5 juli 1841 reisde Thomas Cook voor het eerst in zijn leven per trein. Deze 
treinreis organiseerde en begeleidde hij zelf met het materiaal van de Midland 
Counties Railway CY. Het gezelschap (ongeveer 570 personen) was op weg naar 
een grote antialcohol meeting van Leicester naar Loughborough. Het was een 
dagreis, het treintraject was 20 km lang. Men betaalde hiervoor 1 shilling. De reis 
was een succes en nog geen drie jaar later sloot Cook een vast contract met deze 
spoorwegmaatschappij. Voor een aantrekkelijke prijs werden weekends aan zee 
georganiseerd. Thomas Cook's bedrijf is onlosmakelijk verbonden met de 
ontwikkeling van het spoor: overal waar nieuwe spoorlijnen werden aangelegd, 
dook ook Thomas Cook op met de eerste toeristen.  
In 1851 verzorgde Thomas Cook voor 165.000 personen uit de Midlands een 
bezoek aan de Great Exibition in Crystal Palace in Londen, met overnachting 
inbegrepen. 

Reizen met de trein in Nederland 
In Nederland reed op 20 september 1839 de eerste trein tussen Amsterdam en 
Haarlem. Het was een initiatief van de Hollandsche ijzeren Spoorweg 
Maatschappij (HIJSM). Het afgelegde traject bedroeg 16 km. De rit was zeer 
succesvol en de machinisten, stokers en conducteurs werden beloond met een 
bonus ter hoogte van een half weekloon. Vier dagen later werd de lijn voor het 
publiek opengesteld. De dames hadden proviand en handwerkjes bij zich in hun 
spoorwegmandjes. 
De eerste concrete stappen voor een spoorlijn in Nederland waarbij de overheid 
initiatiefnemer was dateren uit 1838. De verbinding tussen Amsterdam en Arnhem 
was in 1843 af. Willem I had zich persoonlijk garant gesteld voor de rente en 
aflossing van de lening die nodig was voor de financiering van de aanleg van deze 
spoorverbinding. 
Nederland heeft ongeveer 2800 km spoorlijn.  

Reizen met de trein in Limburg 
Station Valkenburg is gelegen aan het traject Maastricht Heerlen en geldt als het 
oudste nog bestaande station van Nederland. Het Mergelen gebouw werd 
ontworpen door Jacobus Enschedé en werd geopend op 23 oktober 1853. Enschedé 
liet zich inspireren door het paleis van koning Willem II in Tilburg.  
Het stationsgebouw van Echt stamt uit 1862 en is van het standaardtype SS 5e 
klasse waar er momenteel nog weinig van zijn. Het gebouw is twee keer verbouwd 
waarbij het zowel in de hoogte als in de breedte is uitgebreid. Het was eigenlijk de 
bedoeling om ook dit gebouw te vervangen. De gemeente Echt heeft dit weten te 
voorkomen. 
Het eerste Stationsgebouw in Susteren stamt ook uit 1862 en is eveneens van het 
standaardtype SS 5e. Het Stationsgebouw werd 1975 gesloopt. 
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Station Nieuwstadt is een voormalig spoorwegstation. Het station werd geopend 
op 28 september 1897. Op 15 mei 1938 werd het station gesloten. Tussen 1 mei en 
14 november 1940 was het station tijdelijk open. Daarna volgde de definitieve 
sluiting. 
Het stationsgebouw werd uiteindelijk in 1960 gesloopt. Het gebouw leek veel op 
het nog bestaande, maar eveneens gesloten station Belfeld. 
Reizen met de autobus 
Rond 1900 waren er nog geen doorgaande wegen. Het spoorwegnetwerk 
daarentegen was groter dan nu, vooral dankzij het grote aantal tramlijnen. De 
functie van de regionale trams binnen het systeem van openbaar vervoer is 
tegenwoordig bijna geheel overgenomen door de streekbus. Ook de auto heeft 
natuurlijk een niet weg te denken invloed op de infrastructuur gehad: het 
wegennetwerk is nu zeer uitgebreid. 
Nieuw op reisgebied was de autobus, die 15 april 1911 op de weg verscheen. Het 
publiek zag “een helrode autobus van buitengewone afmetingen”. Er was plaats 
voor 14 passagiers en de eerste reis ging naar de bollenvelden. 

Zomertentoonstelling van 30 april tot 24 oktober 
Museum van de Vrouw 
Cultureel Centrum “de Plats”,  
Plats 1, 6101 AP Echt 
tel: 0475-470742 
Fax: 0475-470137 

Entree € 3,50 tot 18 jaar € 2,00 p.p.   
Koffie en vlaai € 3,50 p.p.  
Rondleiding € 25,00 tot 25 personen, 
voor elke persoon méér € 1,00 extra. 

Openingstijden:  
Dinsdag t/m vrijdag 10-17 uur 
Zaterdag op aanvraag 
Zondag  13-17 uur 
 
info@museumvandevrouw.nl 
www.museumvandevrouw.nl 
www.deplats.nl  

 

 

 

 

 

 

 

Station Valkenburg 
  

http://www.museumvandevrouw.nl/
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Geschiedenis Vereniging Natuurvrienden Susteren (deel 1 ) 
Ad Feijen 

We schrijven 1970, het natuur- en milieujaar. Via pers, radio en televisie staan 
natuur en milieu volop in de belangstelling. Lucht- en watervervuiling, milieuver-
ontreiniging zijn de actuele berichten en nemen alarmerende vormen aan. De 
levende natuur wordt geweld aangedaan door het aanrichten van vernielingen, 
bewust of onbewust. Het natuurschoon boet zeer vaak aan waarde in, omdat er 
bestemmingsplannen, uitbreidingen en bebouwingen plaatsvinden, doch in een 
welgeordende maatschappij is daar niet aan te ontkomen. Het is echter verblijdend 
dat juist de overheid via de wet ruimtelijke ordening de mogelijkheid geeft om de 
natuurgebieden te beschermen. In dat jaar verrijzen in diverse gemeenten in 
Limburg Verenigingen van Natuurvrienden, die zullen trachten het natuurschoon 
dat er nog is te behouden. 

Op 19 juni 1970 werd er op initiatief van Evert Zits een vergadering belegd in het 
gemeentehuis waarbij een twaalftal personen aanwezig waren. De Vereniging van 
Natuurvrienden Susteren was het resultaat van deze bijeenkomst. Een voorlopig 
reglement werd vastgesteld met als doelstelling: “De schoonheid en het belang van 
de levende natuur respectievelijk te genieten, te leren kennen, uit te dragen en te 
helpen in stand houden, waar dit enigszins mogelijk is. Zij tracht dit doel te 
bereiken,hetzij zelfstandig hetzij in samenwerking met andere verenigingen of 
instanties “. 
Op deze oprichtingsvergadering werd de heer Louis van de Vloet tot voorlopig 
voorzitter gekozen. Verder zullen de heren Jean Dewaide en Sjef van Kempen, 
respectievelijk als secretaris en penningmeester, fungeren. Het voorlopig bestuur 
bestaat verder uit de heren Chrit Schlangen, Zef Schulpen, André Vrehen en Evert 
Zits. 
Blijkbaar heeft men geen tijd willen verliezen want er werd meteen een 
werkprogramma opgesteld. Zo heeft de eerste natuurwandeling reeds een week 
later plaatsgevonden op vrijdag 26 juni in de bossen in het grensgebied van 
Susteren en Nieuwstadt. Heel enthousiast werd op 15 en 22 augustus weer 
gewandeld waarbij zelfs al om 6 uur ‘s morgens gestart werd. 
Op 17 september werd een werkprogramma opgesteld dat bestond uit: 
- het bouwen van nestkastjes voor roodborstjes en pimpelmeesjes; 
- dia-  en filmavonden. 
Op Zaterdag 26 september werd in Keurbos een herfsttijlozentocht en op17 oktober 
een paddenstoelentocht in de Doort gehouden. Op 23 oktober toonde de voorzitter 
zijn collectie kleurendia’s in zaal Claessen. Vele genodigden waren aanwezig o.a. 
de hoofden van scholen, onderwijzers alsmede de pastoor van Nieuwstadt die een 
natuurkenner bleek te zijn. Een inzameling leverde vijf vierkante meter bos op de 
Schiepersberg te Cadier en Keer voor de Stichting tot Behoud van het Limburgse 
Landschap. Het oprichtingsjaar werd afgesloten met dertig leden en een batig saldo 
van twee en vijftig gulden en zestig cent.  
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In 1971 waren negen wandelingen  en werden in Timmerfabriek Lijnen door leden 
een vijfentwintig nestkastjes vervaardigd die geschilderd op geschikte plaatsen in 
Susteren werden opgehangen. 
Vermeldenswaardig is uiteraard dat de politiehondenvereniging St. Hubertus ons 
een wagen ter beschikking heeft gesteld,welke door de vereniging als 
observatiepost werd ingericht op een geschikte plaats aan het Heerenstraatje. 
Minder prettig is het feit dat deze wagen kort na de overdracht vernield werd en 
dus nooit gebruikt is. 
Op7 juni werd de eerste jaarvergadering gehouden waarop onder andere een 
definitief bestuur werd gekozen met dezelfde namen als het voorlopig bestuur. 
Tevens werd een reglement vastgesteld en aan de leden een lidmaatschapskaart 
uitgereikt.  

Op 3 december verscheen het eerste 
tijdschrift, ook mededelingenblad, van de 
vereniging “ De Merkoef’  met een omslag 
die door de heer van der Vloet was 
ontworpen. De vogel op de omslag was de 
bij ons algemeen voorkomende Vlaamse 
gaai, in Limburg beter bekend onder de 
naam Merkoef. 
De inleiding door de voorzitter in het blad 
ging over de N70, voor velen aanvankelijk 
onbegrijpelijk maar voor ingewijden was 
dit de afkorting van “Europees 
Natuurbeschermingsjaar 1970”. 
In 1972 werden er een negental wandel- en 
fietstochten georganiseerd. In juni werd een 
bezoek gebracht aan de Botanische Tuinen 
Museum te Steyl met de bijzonderheid, dat 
de stichter van de tuin, de tweeëntachtig  
jarige pater Jochem de leiding had van deze 
excursie. 
Volgens de Merkhoef zit Susteren goed in 
bomen. We hebben ongeveer vijftig 
hectaren bos met vierduizend populieren en 
duizend staan nog als rijbeplanting langs 

wegen in het buitengebied waarbij ook nog vijfhonderd linde- en eikenbomen. 
Alleen het aantal bomen in de bebouwde kom laat veel te wensen over. Het is maar 
een” kale kom “, ondanks het feit dat Susteren niet minder dan zestien lanen 
telt,waar echter geen boom te bespeuren valt. 
Het jaar werd afgesloten met negenenvijftig leden en  er was fl. 219,51 in kas. 

Op de ledenvergadering van 16 april 1973 werd besloten toe te treden tot de 
Milieuraad Limburg, een federatief orgaan, waarvan meer dan vijftig verenigingen 
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en groeperingen in Limburg –  die over de ontwikkeling van het leefmilieu van de 
mens bezorgd waren –  deel uitmaken. 
In 1973 werd de eerste dagtocht gemaakt en wel naar Tholen in Zeeland die door 
vierenzestig leden werd meegemaakt. Dat onze club goed in de belangstelling lag 
moge blijken uit het feit dat een bezoek aan het kasteelpark te Elsloo meer dan 
honderd deelnemers telde. 
Naast de genoemde werden dit jaar nog zes activiteiten georganiseerd. 
In maart van dit jaar werd door de dienst gemeentewerken in samenwerking met de 
buurtvereniging “De Driehook” en de Vereniging van Natuurvrienden een 
boomfeestdag gehouden in de wijk” Wolfskoul. Hier werd een speeltuin aangelegd 
waarbij een beplantingsplan is gecreëerd van twee derde hectare. 

Hoogtepunt in 1974 was een geologische tentoonstelling in Zaal Claessen op 8, 9 
en 10 maart, die in samenwerking met de Nederlandse Geologische Vereniging 
kring Echt georganiseerd werd.  Wethouder Peter Masthof  opende deze 
tentoonstelling. Ter gelegenheid hiervan werd een extra uitgave van de Merkhoef 
uitgebracht. Door Pater Nico Roozen werd de vereniging een waardevolle collectie 
oudheidkundige voorwerpen aangeboden. 
Op 27 en 28 mei waren we met een Milieu-opvoedingsstand vertegenwoordigd op 
de middenstandstentoonstelling bij gelegenheid van het veertigjarig bestaansfeest 
van de voetbalclub Sportclub Susteren. 
Op verzoek van onze vereniging heeft het gemeentebestuur het Heerenstraatje voor 
motorverkeer afgesloten. 
Dat het bestuur in die tijd erg strijdvaardig was, moge blijken uit de polemiek, die 
in de Merkhoef letterlijk tot uitbarsting kwam in verband met een eventuele weg, 
de TW 28. In de Zomeruitgave wordt in niet mis te verstane woorden protest 
aangetekend door Sef Schulpen. De protesten tegen deze weg worden door het 
gemeentebestuur als “amateuristisch geklungel” van de hand gewezen. Als reactie 
is in de wintereditie een brief van burgemeester van Albert van Goethem integraal 
opgenomen. Hij merkt op, dat zijn verwondering is gewekt dat eerst thans bezwaar 
wordt gemaakt tegen deze wegaanleg, ofschoon deze reeds in het hoofdzakenplan 
van de gemeente Susteren 1963 wordt vermeld. In dezelfde Merkoef merkt 
voorzitter van de Vloet fijntjes op, dat onze vereniging in 1970 is opgericht en de 
Merkhof sinds december 1971 bestaat. De burgemeester vindt, dat in het artikel 
van Sef Schulpen de aanleg van deze weg te eenzijdig is benaderd en wel 
uitsluitend in relatie tot het landschappelijk aspect. Hij maakt nog eens duidelijk 
dat deze weg zowel deel uitmaakt van het streekplan Zuid-Limburg als het 
Structuurplan voor de Westelijke Mijnstreek, waar een groot tekort aan 
recreatiegebieden gesignaleerd is. Hommelheide – nieuwe stijl met een capaciteit 
van achtenveertighonderd personen per dag -  krijgt duidelijk een streekfunctie en 
voor de ontsluiting hiervan biedt alleen de TW28 een afdoende mogelijkheid. De 
burgemeester hoopt dat zijn brief aanleiding mag zijn dat het bestuur tot 
herbezinning komt voor zover men de visie van de schrijver van het artikel (Sef 
Schulpen) deelt. In de brief van het bestuur aan de burgemeester deelt men hem 
mede, dat men achter het artikel blijft staan. 
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Er werden zes wandel- en fietstochten in de omgeving gehouden met daarnaast 
uitstapjes naar het Elfenmeer bij Vlodrop,Nationaal Park Hoge Veluwe met bezoek 
aan Kröller-Muller-museum alsmede een wandeling in de omgeving van 
Valkenburg. 

Voor   de viering van het  eerste lustrum van de vereniging in 1975 was het de 
bedoeling  om daar een bijzonder cachet  aan te geven in de vorm van een groots 
opgezette natuurhistorische tentoonstelling. Daar  “Susteren 700-jaar stadsrechten”  
in het jaar erna  uitgebreid gevierd  zou worden, besloot het bestuur de geplande 
expositie uit te stellen. 
De afwijzing van de plannen rond de Tertiaire Weg 28  werd gehandhaafd en 
tevens gesteund door de Milieufederatie Limburg en verschillende  
zusterverenigingen. 
Bij wijze van proef werden op de tweede zaterdag van de maanden mei en juni 
wandelingen gehouden door de bossen van het  Heerenstraatje, dit op het verzoek 
van de ledenvergadering om op een vaste dag te gaan wandelen. Een excursie was 
er naar Maaseik en Aldeneik onder leiding van Pater Sangers. Een bustocht naar de 
Ardennen met o.m. een bezoek aan Coo,dal van de duivel en de Gileppe mocht 
zich in een ruime belangstelling verheugen. 
Sef Schulpen werd als correspondent afgevaardigd bij de Bond Heemschut (com. 
Limburg). De Merkhoef is dit jaar niet verschenen wegens gebrek aan kopij.    

Voor de uitgestelde  tentoonstelling ter gelegenheid van het eerste lustrum  in 1975  
werd van 12 tot en met 16 maart 1976  in Zaal Claessen een Natuurhistorische 
tentoonstelling gehouden,  die door Burgemeester van Goethem werd geopend. De 
dichter - journalist Leo Herberghs hield hierbij een inleiding. Deze leerrijke en 
interessante expositie, waarop fraaie collecties te bezichtigen waren van vlinders, 
insecten, vogels, zoogdieren, zoetwaterdieren, herbaria en zadenverzamelingen. 
Ook was er een hoek aan de bijenteelt gewijd. Tevens werd een diaklankbeeld over 
Susteren van Fer Mertens ten doop gehouden. 
Het boekje “Arachme de spin” van Sef Schulpen met tekeningen van Louis van de 
Vloet werd met een oplage van vijfhonderd exemplaren uitgegeven.  Een tweede 
druk van nog eens vijfhonderd boekjes bleek nodig. 
Er werden zes wandeltochten gehouden en  excursies naar St. Odiliënberg en een  
naar Maaseik met een rondleiding door de oudste apotheek van België. Gastheer 
pater Willem Sangers. Er was tenslotte nog een bustocht naar Monschau. 

In het kader van het zevenhonderdjarig stadsbestaan van Susteren, waren er in de  
Amelbergakerk kerkelijke vieringen. Op 17 oktober zag de morgen eruit als volgt: 
9 uur Eucharistieviering met als hoofdcelebrant pastoor M. de Jong van de, 

parochie Mariaveld en celebrant kapelaan J. Turlings, kapelaan parochie H. 
Amelberga. Koor: Gemengd koor Mariaveld o.l.v. J. Hermans, organist J. 
Hos 

10 uur Eucharistieviering met als hoofdcelebrant deken E. Glesener uit Echternach 
en celebrant deken J. Cobben, parochie H. Amelberga. Koor : Basilika-koor 
Stadt Echternach o.l.v. M. Weber en organist J. Hofmann. 
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11.30 uur Eucharistieviering met als celebrant pater Willem Sangers uit Maaseik. 
Zang en lezingen : Kinderkoor de Stiftzangertjes. Thema van de dienst : 
“Wie ‘t begoos is “. (dialectmis.) 

In 1976 is de wetgeving ten aanzien van het verenigingsrecht gewijzigd. In de 
jaarvergadering van 24 januari 1977 is besloten de statuten van de vereniging 
notarieel vast te leggen, zodat volledige rechtsbevoegdheid wordt verkregen. Op 25 
oktober 1977 wordt dit door notaris Moers officieel bekrachtigd. Vanaf nu heeft de 
vereniging een tweeledig doel. Als eerste de schoonheid en het belang van de 
levende natuur te leren kennen, uit te dragen en te helpen in stand te houden. En ten 
tweede de beoefening en de studie van de heemkunde in Susteren en omgeving, 
zulks in de ruimste zin en in het bijzonder de lokale aspecten daarvan.. 

In samenwerking met de Milieuvereniging Echt zijn een tweetal knotwilgacties 
gehouden, een in het gebied Hemelrijk aan de Elsenweg,waarbij vijftien wilgen 
werden geknot en een tweede object in de buurt Rölbeek Rijksweg zuid, waar  
vijftig wilgen werden behandeld. 
In samenwerking met het gemeentebestuur is een fotoboek uitgegeven, getiteld 
“Susteren Natuurgetrouw”, waarbij de foto‘s werden verzorgd door Louis van de 

Vloet en de tekst was van de hand van Sef Schulpen. 
In het kader van de boomplantdag 1977 werd  
deelplannen uitgevoerd  in de wijken Heulst en Heide. 
Aan dit gemeentelijk initiatief werkte onze vereniging 
mee. 
In 1977 verscheen helaas de laatste Merkoef. Er werden 
dat jaar diverse excursies ondernomen naar o.a. de 
Vijlener bossen, Klokkenmuseum in Asten met 
aansluitende  wandeling in de Peel,  Heemtuin in 
Munstergeleen,  grotten in de St. Pietersberg te 
Maastricht. Daarnaast werden nog plaatselijk een vijftal 
wandelingen gemaakt. 

In 1978 werd ons nieuwe periodiek  met de naam 
“HEEMKLANK”  ten doop gehouden. We mogen 
vaststellen dat, intussen lang, ons blad bij velen in 
goede smaak valt. Daar de uitvoering van Heemklank 
aangepast werd stegen de kosten aanzienlijk. Hierdoor 
moest de contributie  verhoogd worden van zes naar 
tien gulden. 

Over het laatste leengericht op de Koppelberg werd 
door G. Meuffels in vijf   A-viertjes bericht. 

 
Pater Peters had vier bladzijde  nodig om ons de brand van 1739 goed duidelijk te 
maken. In het parochieregister had een  pastoor (in het Duits)  vermeld, dat 22 
september 1739  in Feurth te Susteren honderd veertien huizen en even zoveel 
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schuren en stallen in de as gelegd werden. De brand werd veroorzaakt doordat een 
herdershond een olielampje, een zogenaamde klinkert, omstootte in de “puinen” of 
strooisel voor de schapen. De brand ontstond in de Jodenstraat. Als oriëntatie geeft 
hij aan,dat er in 1736  in de Kerspel Susteren honderd drieëntwintig  keuterboertjes 
waren en vierenzeventig akkerlieden,terwijl er maar eenentachtig paarden en 
tweehonderd en twee koeien waren. De meeste kleine boeren hadden dus geen 
koeien, maar wel schapen, zoals toen overal het geval was, omdat er niet voldoende 
gras voor koeien was. Daar komt nog bij dat Susteren met zijn uitgestrekte 
heidevelden en woeste gronden van minstens vijfentwintig  hectaren veel schapen 
nodig had, om de plaatselijke spinners en wevers van wol te voorzien. 

Tijdens de jaarvergadering werden werkgroepen geformeerd t.w. : 
Groep Planten onder leiding van J. Schulpen en J. Wijshof en de groep Vogels 
onder leiding van F. Hendrix en H. Pluymakers. Er wordt tevens besloten over te 
gaan tot het formeren van groepen voor: Geologie, Archeologie, Historie, Folklore 
en Dialect. 

Op 16 november hield Sef Schulpen in de bovenruimte van het gemeentehuis een 
lezing over  de samenhang in de natuur. Achtereen volgens kwam aan de orde: De 
scheppingsverhalen uit de oudheid o.a. van de Babyloniers, Grieken, Romeinen en 
Joden. Het wereldbeeld (ontstaan van heelal en aarde). Theorieën uit de oudheid 
zoals ze thans worden gezien. Het ontstaan van het leven. Spontane generatrie en 
evolutietheorie. Het ontstaan van de soorten: Afstamming volgens de 
evolutietheorie. Erfelijkheidswetten volgens Mendel. Verwantschap volgens 
Linneus. De belangstelling was dusdanig dat nog een tweetal vervolglezingen zijn 
gehouden het jaar erna. 
De activiteiten voor 1978 bestonden uit:  Excursie naar Heinsberg, Thermen 
Heerlen,  Sweykhuizen en wandeling Danikerbos, avondwandeling door de Doort, 
stadswandeling Sittard, bustocht Noord Limburg. Er was een bijzondere lezing van 
Paters Sangers over de zigeuners met als titel “Zwervers langs  ‘s  Heren wegen 
In de Heemklank werden weer de nodige items behandeld o.a de inventaris van de 
archieven van de gemeente Susteren (1635-1948 ) die op 20 november 1978 door 
het gemeentebestuur aan een speciaal uitgenodigd publiek  uitgereikt werd, door 
W. van Mulken uitvoerig beschreven. Achtergrond gegevens over de  heiligdoms-
vaart werden  belicht o.a. over  Willibrordus, de erfenis van priester-dichter Jac. 
Schreurs etc.  Het lager onderwijs te Dieteren in de vorige eeuw werd in acht 
bladzijden uit de doeken gedaan. De Statuten van het Kapittel van Susteren had 
hiervoor achttien bladzijden nodig. 

De activiteiten  in het tiende bestaansjaar van onze vereniging kwam  grotendeels 
overeen met de voorgaande jaren, zij het dat uiteraard de uitgebreide doelstelling 
van onze vereniging de nodige aandacht  kreeg. 

Het bestuur werd erop gewezen, dat het evenwicht tussen natuur en historie  niet 
voldoende in acht genomen werd. Het bestuur reageerde met in het jaaroverzicht 
een duidelijk overzicht te plaatsen  over hetgeen in 1979 geboden is  t.w.  
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1. Natuur. Wandelingen door Limbrichterbos, avondwandeling Heerenstraatje, 
excursie naar het Gerendal met bezoek aan orchideeëntuin, avondwandeling naar 
de Doort, excursie naar Körbusch, paddestoelentocht door het Heerenstraatje, 
wandeling langs de Geul te Meersen, excursie naar St. Pietersberg. 
2. Historie. Stadswandeling door Maastricht langs historische gebouwen onder 
leiding van L. Prevaes en bezoek aan Oudheidkundig museum te Echt. 
3. Dialect. Lezing over de zigeuners door Pater W. Sangers.  
De plannen rond de Heemtuin nemen vastere  vormen aan. Aan de oudheidkamer 
op de zolder van het Gemeentehuis wordt gestaag gewerkt.  Het optimisme bij de 
verschijning van “Heemklank”  bleek  enigszins  te groot, gezien de opmerking in 
het jaarverslag:Wegens  kostenperikelen  eenmaal per kwartaal  is gaan verschijnen 

In 1981 was het rustig wat betreft evenementen maar er kan toch van een  geslaagd 
verenigingsjaar gesproken worden. Lezingen waren er van de heer Bormans die 
een geologische avond verzorgde met als titel “Kristallen en stenen”. Pater Sangers 
met lezing over Limburgse praatjes. Op de donderdagavonden in juli werden er 
bijeenkomsten gehouden in de Heemtuin,doch de belangstelling was minimaal. 
De jaarlijkse bustocht ging naar Eupen en Stavelot. Wandelingen in de 
Nieuwstadtse bossen, omgeving Opoeteren, Marisheem  Echt, Munnichshof  bij 
Posterholt en fietstocht naar Schalbruch. De heer H. Salden uit Venlo  gaf een zeer 
interessante  dialezing over de Susterense Romaanse Salvator. 

In 1982 gaf Louis van de Vloet de voorzittershamer, na deze bijna 12 jaar  
gehanteerd te hebben, over aan Chrit Schlangen. Vanwege zijn grote verdiensten 
werd Louis van de Vloet benoemd tot erevoorzitter van de vereniging. 
Film- en dialectavonden waren : Natuur en oorlogsverleden in en rond Susteren 
opgenomen  en gepresenteerd door Fer Mertens. Sef Schulpen en Evert Zits met 
verhalen in dialect. De heer J. Lemmens uit Sittard hield een dialezing over 
wegkruisen en kapellen in Limburg. De Stichting Instandhouding  Kleine 
Landschapselementen Limburg  (I.K.L.) verzorgde een voorlichtingsavond  over 
doel en werkwijze van de Stichting. 

Als jaarlijkse uitstapje gingen we op 8 augustus naar Hasselt, waar de Virga Jesse-
feesten  en het honderd en vijftig jarig bestaan gevierd werden. 
Wandelingen werden gemaakt in het Kasteelpark en de bossen van Elsloo; de 
bossen in Swalmen; vanuit Ittervoort, via Thorn naar het Belgische Kessenich  ; 
hoeve St. Janssteen en de Stammenderhof tussen Sweikhuizen en Spaubeek; een  
midwinterwandeling op 29 december,waarbij ongeveer honderd deelnemers niet 
alleen genoten van de natuur in het Heerenstraatje  maar ook van de erwtensoep  
van Cas Dings  die na de tocht  genuttigd kon worden. 
Het hoogtepunt  van het twaalf en een half jarig bestaan zou komen te liggen op 
zondag 9 januari1993 met een H. Mis in de kerk van Mariaveld en de heemavond, 
die dusdanig goed was, dat er een uitvoerig artikel  met grote foto in de krant  stond 
en  die reeds opgenomen is in heemklank 2010-1. 

Wordt vervolgd 
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Wapenschilden sieren Basiliek H. Amelberga – Susteren  
Cor Voorter 

Sinds dinsdag 27 april van dit jaar sieren wapenschilden de voorgevel van de 
Basiliek van de Heilige Amelberga in Susteren. Hoewel de H. Amelbergakerk bij 
gelegenheid van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart in september 2007 door paus 
Benedictus XVI tot basiliek werd verheven, heeft het toch nog tot 22 april 2009 
geduurd voordat de Hoge Raad van Adel het op 21 februari 2009 bij Koninklijk 
Besluit verleende wapen als volgt beschrijft:  

                               wapens boven ingangsdeur Amelbergakerk 

 

“Doorsnede: I in sabel, schuingekruist, een conopeum van goud waarvan het 
scherm gebaand van gouden keel, met volants van hetzelfde , om en om, gevoerd 
van goud, en een tintinnabulum van, waarin een  klokje van zilver;   

II  gedeeld: a in azuur een abdissenstaf van goud met sluier van zilver; B in goud 
de beelden van twee zusters, boven en beneden vergezeld van een bol, alles van 
sabel. Devies: IN NOMINE DEI  in zwarte letters op een wit lint”.  

De reden dat het zo lang heeft geduurd heeft er vooral mee te maken dat het 
wapenschild moet voldoen aan een aantal specifieke heraldische voorschriften. 
Daardoor hebben Karel Fiddelers, deken Kuijer en Leo Meuffels zich laten leiden 
bij het ontwerpen van het wapen voor de Basiliek van de H. Amelberga. Dankzij 
medewerking van de Stichting Heiligdomsvaart in Susteren konden in november 
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2009 zowel het wapen van de basiliek, als ook het wapen van het Vaticaan worden 
overgedragen aan het kerkbestuur en gelijktijdig worden ingezegend. Na de 
inzegening en overdracht waren er natuurlijk ook nog twee bevestigingsbeugels 
nodig, om de wapenschilden uiteindelijk te kunnen bevestigen. 
De winterse periode noopten geduld te oefenen en mede dankzij het belangeloos ter 
beschikking stellen van een benodigde steiger waren het Karel Fiddelers en Leo 
Meulenberg die dinsdag 27 april jl. de klus klaarden en de basiliek tooiden met de 
twee wapenschilden. 

Onvermijdelijke vraag waarom een tweede schild naast het wapen van de Basiliek 
van de H. Amelberga. De verklaring in deze, gegeven door Karel Fiddelers, is dat 
alle basilica’s in Rome op deze manier zijn getooid met twee schilden. Omdat 
Susteren aanschuift in de rij basilica’s past dit geheel in de traditie dit ook in 
Susteren te doen.  

De oorkonde die de goedkeuring van de Hoge Raad van Adel bevestigd hangt 
ingelijst in de ontvangstkamer van de pastorie.  

                           Pauselijk wapen                                               nieuwe wapen basiliek 
 

Foto’s Jan Valentijn - Posterholt 
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Verenigingsnieuws 
Ad Feijen, voorzitter 
 
Feestavond op 2 oktober 2010     
Ter viering van ons veertig jarig jubileum, houden wij op 2 oktober a.s. een 
feestavond in de Harmoniezaal. 
Om 19.00 uur wordt de zaal geopend en om 19.30 uur stipt starten wij met een 
uitgebreid programma  onder de titel “Zoa op zie Zösters”. Tal van Zösterse 
artiesten brengen  “Zösterse” voordrachten en liedjes. De muzikale begeleiding is 
in handen van onze eigen Jo Huynen . 
Enige verrassingen zitten eveneens in het programma. 
Zang en voordracht wordt aanj elkaar gepraat,  op zijn geheel eigen wijze, 
door Jos Douven. 
Dat wij u o.a. deze  avond kunnen aanbieden is mede te danken aan het feit, dat 
zowel het Prins Bernardfonds en het VSB fonds, hiervoor subsidie hebben  
verstrekt. Uiteraard is dit door ons met veel dank aangenomen. 
Wij zijn ervan overtuigd  dat  wij U een gezellige avond  hebben aangeboden, 
waarvan nog lang over zal worden gepraat. 
 
 
In 24 dagen van noord- naar zuid-Nederland over het Pieterpad 
Maandag 18 oktober om 19.30 uur is onze plaatsgenoot Dhr. B. Benz  in het Stift 
aanwezig  om met ons een visuele wandeling te maken door Nederland via het  
Pieterpad.  Dit pad voert ons langs afwisselende landschappen, zoals het 
uitgestrekte Groningse land met zijn grote boerderijen, de hunebedden en bossen in 
Drenthe, de heuvelruggen van Overijssel, de kastelen in de Achterhoek en de 
heuvels en de Maas in Limburg. Heel dicht bij de natuur, alles in je opnemen. 
“Wie wandelt heeft tijd om ergens bij stil te staan”. En elke avond  is het weer            
spannend  bij welke gastvrije landgenoot je de nacht doorbrengt. 
Dit laatste is niet van toepassing op deze avond  maar U bent van harte welkom op 
deze  aparte avond.  
 
 

E-mail adressen 
Wij willen een poging om zoveel mogelijk e-mail adressen te verzamelen van onze 
leden. Wij kunnen u dan sneller op de hoogte brengen van onze activiteiten en 
eventueel wijzigingen. Het gaat om snellere, goedkopere en makkelijkere 
communicatie. 
Wij vragen u een mailtje te sturen naar WilSchulpen@gmail.com; er hoeft verder 
geen tekst in te staan. Bij voorbaat dank. 
  

mailto:WilSchulpen@gmail.com
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Het ontstaan van Mariaveld (4-slot) 
Evert Zits 

Zoals reeds gememoreerd in een vorig artikel werd als gevolg van de snelle 
ontwikkeling van de Limburgse mijnen in het begin van de twintigste eeuw, te 
Susteren een groot rangeerterrein aangelegd ten behoeve van de kolentransporten 
naar het noorden van het land1.  
Met de aanleg van het enorme emplacement met een oppervlakte van achtentwintig 
hectaren werd in 1914 een begin gemaakt. De plannen voorzagen in een ophoging 
van het terrein, de aanleg van een railnet voor zestien sporen, rangeerheuvel, de 
bouw van machineloodsen, werkplaatsen voor onderhoud van locomotieven, 
seinhuizen, kantoor- en dienstgebouwen, alsmede woningen voor de chef en 
onderchefs2. 

Ingebruikneming 
Op 3 september 1917 werd het rangeerterrein in gebruik genomen. Het moet voor 
Susteren ongetwijfeld een historische dag zijn geweest. Alle kolentreinen bestemd 
voor het noorden van het land kwamen nu in Susteren samen. 
Elke trein die van de mijnen kwam, bevatte in willekeurige volgorde, wagons met 
verschillende bestemmingen. Deze wagons werden in Susteren over zestien sporen 
uitgesorteerd. Een belangrijk onderdeel vormde het “heuvelen”. Een locomotief 
duwde de kolentrein van circa zestig wagons naar het hoogste punt van de 
rangeerheuvel3. Wagon na wagon werd dan losgekoppeld, reed de heuvel af en 
werd door middel van reminstallaties en wissels, naar gelang van hun bestemming, 
naar een van de zestien sporen gedirigeerd. De nieuw samengestelde treinen 
vertrokken hierna naar bestemmingen in het hele land. 

Het zal in die startperiode voor het toenmalige spoorwegpersoneel, van hoog tot 
laag, een ware krachtproef zijn geweest om de operatie van aanvoer, rangeren en 
afvoer van al die kolentreinen, in goede (spoor)banen te leiden. Er heerste een en al 
bedrijvigheid. Per dag werden meer dan duizend wagons gerangeerd. Tot in de 
verre omtrek was dag en nacht het bonken van de kolenwagons te horen. Eenmaal 
er aan gewend heeft dat gebonk de inwoners van Mariaveld steeds vertrouwd in de 
oren geklonken. 

Zoals reeds in een eerder artikel vermeld zorgde het nieuwe rangeerterrein (een van 
de grootste van het land) voor veel en gevarieerde werkgelegenheid. Het 
spoorwegpersoneel ging een groot percentage uitmaken van de Susterense 
beroepsbevolking, die verrijkt werd met nieuwe beroepen als: rangeerder, 
seinhuiswachter, wagenmeester, wagenlichter, ploegwerker – baas, lampenist, 
wisselwachter en sloffer. 

                                                      
1 De doorvoer van kolentransporten vond later ook plaats per schip via de overslaghavens van Born 
en Stein, die aldaar werden aangelegd na het in gebruik nemen van het Julianakanaal in 1935. 
2 Deze woningen, gelegen aan de Heerenstraat, werden in een later stadium gebouwd. 
3 De Susterense spoorlui noemde de rangeerheuvel “de böltj”. 
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Sint Raphaël 
In die tijd waren de sociale omstandigheden ook voor het spoorwegpersoneel niet 
bepaald rooskleurig. Men had praktisch geen rechten, alleen maar plichten. Daarin 
kwam verbetering door de opkomst van de vakbonden die streden voor sociale 
rechtvaardigheid, met name voor betere arbeidsvoorwaarden. Het katholieke 
spoorwegpersoneel was verenigd in de Nederlandse Rooms katholieke Bond voor 
Spoor- en Tramwegpersoneel Sint Raphaël4. Reeds in 1912 werd in Susteren een 
afdeling van deze bond opgericht. Door de grote toename van spoorlui, als gevolg 
van de aanleg van het rangeerterrein, kwam de Susterense afdeling tot grote bloei, 
waarbij rector Willem Meuffels als geestelijk adviseur een belangrijke rol 
vervulde. In de loop van de jaren is er mede dank zij de bond “St. Raphaël”, voor 
het spoorwegpersoneel veel ten goede veranderd. 
Naast de belangenbehartiging van haar leden heeft de Susterense afdeling ook op 
ander terrein activiteiten ontplooid. Zo nam zij in 1929 het initiatief tot het houden 
van een jaarlijkse fancy-fair ten bate van de nieuwe kerk van Mariaveld. Deze 
groeide uit tot een evenement met traditionele kermisattracties zoals een 
luchtschommel (“sjuutjes” aan koperen stangen) en carrousel. Deze kermis van 
Mariaveld vond plaats op 15 augustus, Maria Hemelvaart, een toen nog verplichte 
zondag, met in de morgenuren een grote processie door het rectoraat5.  

Werkomstandigheden 
Met veel respect zijn vaak de grote extra inspanningen gememoreerd die de 
Limburgse mijnwerkers hebben geleverd, met name tijdens de oorlog en de na-
oorlogse jaren, toen de steenkool in zo’n grote levensbehoefte voorzag. Deze 
waardering is zeker terecht, maar ook mag in dit verband gewezen worden op de 
belangrijke bijdrage die het toenmalig spoorwegpersoneel te Susteren, op zijn 
terrein,  hierbij heeft geleverd. Onder vaak zeer moeilijke werkomstandigheden 
werd er voor zorg gedragen dat de kolentransporten tijdig op de plaats van 
bestemming arriveerden.  
De arbeid op het uitgestrekte spoorwegemplacement, die dag en nacht onder alle 
weersomstandigheden, moest worden verricht, was vaak bar en boos. Vooral 
tijdens lange, koude winters, wanneer de scheepvaart stil lag en het 
steenkooltransport slechts via het spoor kon plaatsvinden. Vechtend tegen kou, 
sneeuw en mist verrichtten de spoorlieden hun zware en verantwoordelijke taak op 
het rangeerterrein, waar geen meter rail onbenut bleef. 
Wel bestond een bepaling dat bij extreme kou, - 15 °C, aan de rangeerders 
erwtensoep verstrekt moest worden. Hiervoor werd een plaatselijke slager 
ingeschakeld. Slagerij Dings was de leverancier. Uiteraard moest eerst wel 
wetenschappelijk vastgesteld worden dat het kwik tot -15 °C was gedaald. 

 

 

                                                      
4 Een van de zeven aartsengelen, kerkelijke feestdag 24 oktober 
5 In 1969 werd “de kermis van Mariaveld” afgeschaft. 
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Kolennood 
Het feit dat het Susterense 
rangeerterrein zo’n 
belangrijke schakel 
vormde in het kolen-
vervoer in Nederland, was 
vaker een interessant 
gegeven voor publicatie in 
kranten en tijdschriften. 
Een voorbeeld hiervan is 
een groot artikel in de 
Katholiek Illustratie6 van 
13 maart 1947. 

Rangeerterrein vanaf de rangeerheuvel (1959) 
 
Ons land beleefde toen een van de strengste winters van de eeuw. Het was kort na 
de oorlog en niet alleen de felle koude maar ook schaarste op allerlei gebied 
beheersten het leven. Met name was er een grote behoefte aan brandstoffen. De 
strenge vorst had het kolenvervoer per schip onmogelijk gemaakt. Voor doorvoer 
naar het noorden waren alle kolentreinen aangewezen op het rangeerterrein van 
Susteren. 
In genoemd artikel wordt uitvoerig ingegaan op de hoogconjunctuur die er heerste 
en het zware werk dat op het emplacement werd verricht in de barre 
weersomstandigheden. Meer dan dertienhonderd kolenwagons per dag werden tot 
treinen geformeerd. Er waren dagen dat er drieëndertig tot vijfendertig kolentreinen 
uit Susteren vertrokken. Zo werden per dag tussen de zesentwintig en 
negenentwintig duizend ton kolen vervoerd; bijna de hele dagproductie van de 
mijnen. De grote inzet van het spoorwegpersoneel van Susteren wordt dan ook met 
respect vermeld in bedoeld artikel, dat als volgt eindigt: 

De spoorwegmannen van Susteren doen waarlijk wat zij maar doen kunnen. 
Zonder één ogenblik van aarzeling of onzekerheid rangeren ze even goed een 
wagon voor Deventer als een voor Lutjebroek binnen de weinige ogenblikken, 
welke hun daarvoor gegeven worden, op het juiste spoor. Geen gemakkelijk 
karwei, dit ingespannen werk, te midden van ijs en sneeuw en ijzigen wind op het 
grote open rangeerterrein van Susteren. De handen bevroren bijna bij het 
voortdurend koppelen en remmen van de wagons en de Spoorwegen kunnen ten 
gevolge van de tijdsomstandigheden er nog maar niet in slagen, het personeel van 
warme kleding te voorzien. Het personeel verdient om zijn bijzondere prestaties in 
dezen strengen en lange winter hartelijke waardering, vooral de wagon-strategen 
van Susteren. De dagelijkse “hergroepering” der kolendivisies te Susteren is een 
belangrijke operatie in den kolenslag van Nederland!” 

                                                      
6 De “Katholieke Illustratie” was een weekblad waarop veel katholieke gezinnen waren geabonneerd. 
Het verscheen van 1866 tot en met 1968. 
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Uitgerangeerd 
In de loop der jaren was “’t sjpaor” en de “sjpaorluuj” 
een begrip geworden in de plaatselijke samenleving 
met name in Mariaveld, waar in de nieuwe 
woningcomplexen Marialaan, Wilhelminalaan en 
Kavinksbos bijna huis aan huis spoorwegmensen 
woonden. 
Uiteindelijk zou Mariaveld uitgroeien tot de grootste 
woonkern van Susteren. Het rangeerterrein raakte 
echter op dood spoor!  
Met het sluiten van de mijnen, eind jaren zestig van 
de vorige eeuw, kwam een einde aan de 
kolentransporten. Het betekende ook de teloorgang 
van het rangeerterrein van Susteren. Aanvankelijk 
werd er nog gerangeerd met treinen chemische 
stoffen van DSM en algemeen goederenvervoer maar 
het werd een aflopende zaak. In 1989 werd het 
rangeerterrein definitief gesloten. Susteren was 
uitgerangeerd. Het betekende het einde van een 
tijdperk. Nadien werden alle gebouwen en installaties 
gesloopt en het railnet verwijderd. Het enige wat nu 
nog rest van het eens zo imposante emplacement is de 
tunnel. 
De natuur heeft zich ontfermd over het desolate 
terrein dat overwoekerd wordt door struikgewas en 
bosschages. 
In het nabijgelegen handelsterrein Wolfskoul 
herinneren de wegen “Rangeerweg” en Raphaëlweg” 
aan de vroegere spoorwegactiviteiten in dit gebied. 
 

In de kerk van Mariaveld bevindt zich een 
beeld van de Heilige Raphaël, patroon van 
het spooorwegpersoneel. Vervaardigd in 
1955 door de Roermondse beeldhouwer 
Victor Sprenkels 

Sloffer aan het werk in winterse 
omstandigehedem. Sloffen is op de 
juiste plek op een spoor plaatsen 
van een remschoen om ervoor te 
zorgen dat de wagons op tijd tot 
stilstand komen. Zwaar en 
gevaarlijk werk, zeker in het donker 
of als er sneeuw lag. 
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Blijvende herinnering 
 

 
 
In Susteren hebben veel straten, woonwijken en gebouwen een naam die 
betrekking heeft op de plaatselijke geschiedenis. Ook de naamgeving van de 
nieuwe appartementengebouwen “Residentie Mariaveld” en “Residentie de 
Wissel” heeft een historische achtergrond. Laatstgenoemde naam verwijst naar het 
spoorwegverleden van Mariaveld, dat zijn ontstaan aan de Nederlandse 
Spoorwegen heeft te danken. 
Ter herinnering aan deze bijzondere spoorweghistorie werd op 27 november 2009 
een klein gedenkteken onthuld op het pleintje bij de nieuwe woningen aan de 
Marialaan: symbolisch werd gekozen voor een originele spoorwissel, zoals die op 
het voormalige spoorwegemplacement veel in gebruik waren. Een aangebrachte 
plaquette vermeldt in het kort de samenhang tussen het ontstaan van Mariaveld en 
het voormalige rangeerterrein. 
 
 
Bron: “De IJzeren Rijn” Vincent Freriks: Uitgeverij Uquilair BV – 2003 
Foto’s : Peter Koolen, Thuur Zits, Wil Schulpen   
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Nog mieë wanjelwawwelwater 
Loek Storken 

“En jóng”, zagte ze taenge eine dae de waek van te veure neet woor kómme 
wanjele, “wo woors dich veurige waek?” 
“Ja”, zaet dae.” Ich woor ei bietje lui!” 
“Hae is waal iëerlik”, zaet eine. 
“Jao”, zaet de jóng zelf weer.” Mer waal allein ónger ein tientje”. 
“Es ich mich noe eine nuujen tillevisie aansjaf, mót ich mich den anale of 
diabetische tillevisie laoten aanlègke? Of wie hèt det ouch alweer?” 
“Daen anale tillevisie, dae hungk dich al hiëel gaw de vot oet”, zaet eine weer. “En 
op dae diabetische tillevisie krisse allein nog mer koakprogramma’s”. 
“Es ich mich noe weer ein nuuj tillefeunke aansjaf, den hoof ich al dae flauwe kul 
waal neet miëe d’r op. Internet en zoa mit ei beeldje van twieë bie twieë 
centimaeter! Wat eine flauwe kul! Doe kiks dich ein oug oet! Mer ich wil waal eine 
magnetron d’r op, den kan ich mich teminste èns get lekkers te aete werme!” 
Zónne kal huërse allewiele friedessjmörges! En ze waere allemaol elke waek 
minstens ein waek awwer, dus ’t niveau van ’t gesjprek geit d’r meistal neet op 
veuroet! Mer soms toch waal! 

In de cafee wo w’r die auw knäök èns effe lete oetröste, hawwe ze bavianebeer 
(Bavaria) en dao wore van die modern geblötsjde glazer bie. Die wore ónger neet 
róndj mer zoa bietje driekantjig en opzie get plat wodoorse ze nao de ieëste vief, 
zès get mekkelikkker kèns vashawte. 
 “Woróm zouwe ze die noe aan den óngerkantj neet geweun róndj gemaak höbbe?” 
zaet eine . Mer ouch dao vónje w’r natuurlik de oplossing veur. 
 “Det is toch gans vanzelfsjpraekend”, zaet eine. “Det höbbe ze sjpeciaal veur de 
vrouwluuj gedaon. Dao kènse noait miëe kring mit op de taofel kriege!” 

Wie w’r op “Vètte Vriedig”, de vriedig veur de Vastelaovend door Deetere lepe, 
sjtónge dao zó’n paar iezere hèkke naeve de waeg mit get van die road-witte lèntjer 
draan.  
“Wo is det noe veur?”, zaet eine . “Ja”, zaet den angere, dae mit Deeters blood in ( 
en ouch väöl fantasie!) .”Ze zeen waarsjienlik al begós mit de dranghèkke te 
brènge veur den optoch hiej zóndig. Die zalle ze sjtrak nog waal gaon zètte!” 
“Jao”, zaet weer einen angere langs de naas weg, “en den zal de ME ouch nog waal 
mótte kómme óm ’t verkiëer in gooi bane te leije!” 

 Zoa kome w’r wanjelentaere ouch èns in Ech langs den apotheek. Midde veur de 
deur op de sjtoep sjtong ein net jóngk maedje mit zien sjtevelkes ein ganse doas 
condooms plat te trappe.  
Ton, dae wat det betref altied nuusjieërig is en ouch zuinig, vreug aan det kèndj : 
“Ja mer maedje, wat duiste mich den noe, die zeen toch nog allemaol good?” 
Wèt g’r waat mich daen èngel zaet? “Zeker”, zaet ’t kèndj, “mer geer höb op ugge 
laeftied good kalle. Mer zoa höb ich mich ’t rouke ouch aafgeliëerd!” 
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Eine van de hiëere wanjeliëers haw al èns ein tiedje naogedach euver 
penisvergroating, mer, awwerwètse prengele wie w’r zeen, hae sjaamde zich óm 
dao èns gezellig mit den dokter euver te klasjenere. Op eine gooien daag loog de 
oplossing in de brevebös. Doe koos bie ein postorderbedrief ein pakkètje besjtèlle 
en den koom alles vanzelf in orde. Doelgerich en veursjneppetig wie dae is, deej 
d’r gaw zien besjtèlling op de bös, en vol verwacting wachde hae op zien pakkètje. 
Wie det nao ei paar daag eindelik koom, sjneej d’r zich van benuujdheid bie ’t 
aopemake ouch nog flink in zien vingere. Hae blooide wie ei rèndj. 
 ’t Woor trouwes ouch mer ein hiëel klein pekske, mer de oplossing zoot waal d’r 
in : EIN LOEP!  

Weer wanjele friedes ouch èns regelmaotig oppe Nuujsjtadt bie de Buisman noa 
bènne veur eine flinken teijer lekkere ertesop en enkele alcoholische 
versjnaperinge. Ómdesse in de zaak neet moogs rouke (zeivere moogse dao 
gelökkig waal nog!), höbbe ze dao noe zó’n glaze roukhok in de zaak sjtaon veur 
de ech-versjlaafde. Wie w’r det hok veur den ieëste kieër zoge, dachte w’r det det 
’t optraejhok veur de paoldanseres woor. Wo ’t hart van vol is! En geer zeet : ein 
kènjerhandj is gaw gevuld! 
Wie w’r de sop op hawwe, en al de neuëdige pintjes hawwe genaote en genuttigd, 
begóste ze ein veur ein nao de wc te loupe. ’t Gesjprek koom toen vanzelf terech 
op awwer luuj die ’t neet mieë zoa lang kènne ophawte. Daonao woordt zich nog 
get gesjtecheld ofse det noe INCÓNTENT, INCONTINENT of 
INTERCONTINENTAAL mós neumme. Ich dènk det det in elk geval waal 
INTERCONTINENTAAL veurkump. 
 Mer aan de sjtömming te merke dus dudelik INCÓNTENT, en dus drónke w’r nog 
mer eine ónger ’t motto : Pak dich den tied dae dich gegaeve is. 
 Daen tied woor ós eigelik allein gegaeve óm te röste, mer me wèt ja noait 
vanteveure wie meug det me is! En wieväöl doos det me haet! Det blieve plekke is 
dus eigelik hiëel good te begriepe! 
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Den dichter-sjriever Slauerhoff zag vreuger al : 
DRONKENSCHAP LEIDT TOT ELLENDE, maar 
RAMPSPOED GEEFT RECHT OP DRONKENSCHAP. 

Wie ’t op betale aankoom, wore weer ’t d’r ouch allemaol euver èns det w’r ós 
vreuger eigelik allemaol ein rieke vrouw hawwe mótte trouwe. Mer det vertèlle ze 
dich pas esse zó’n vieërtig jaor getrouwd bès en in dien ermeujetige beurs kiks. 
Eigelik toch bès ein gebrek in ós opvoeding. Mer ja, es det ’t ènnige gebrek woor! 
In ’t Pruusjes vertèlle ze det de mansluuj ouch neet, mer waal de vrouwluuj, en det 
is dus discriminatie. Mer ouch dao zeen weer es mansluuj intösje al lang aan 
gewènd. In ’t Pruusjes wurdt gezag en gezónge :  

UND WILLST DU IM LEBEN 
EIN MÄDEL MAL FREIEN 
DANN MUSS SIE AM RHEINE GEBOHREN SEIN. 
SUCHST DU DAGEGEN EINEN MANN, 
DANN KUCK DASS ER GELD HAT 
DER FLUSZ IST EGAL! 

In Mezeik kome w’r èns mit get men te kalle euver wirke. Die Belsje hawwe, 
ómdet weer d’r nog allemaol zoa piepjóngk oetzeen, neet in de gate det weer 
allemaol al lang viefensestigplus wore.  
“Awel”, zaet eine, “als ge met U over werk begint, zijt gij precies enen hoop 
doppers waar ge enen overall tussen smijt!” 

Es w’r nao de Nuujsjtadt nao de Piep zeen gewaes, kómme w’r meistal te laat 
heives. Weer höbbe den namelik ei good smoesje. W’r kènne den zègke det den 
ónbewaakden euverwaeg tösje Zöstere en Nuujsjtadt toe loog! 
 Tót nog toe is det thoes nog geine opgevalle det det neet kan. Esse dao achter 
kómme, kómme w’r ós nog aan ’t kratse wo w’r geine jeuk höbbe, mer det is ein 
zörg veur later! 
Wat det thoes kómme betref, mósse zoa wie zoa ummer eine sjlaag óm den erm 
hawte. W’r zègke ummer net wie vreuger det w’r in elk geval veur den duuster trök 
zeen. En es w’r den toch te laat zeen, kènne w’r nog ummer zègke det w’r noait 
gedach hawwe, det ’t al zoa vreug duuster zou zeen. 

Geer zeet waal, die men zeen allemaol mit alle (wie)water gewesje, allein ’t haet 
neet gehólpe! 

 Dae kal óngerwaeg wurdt allewiele ouch ummer “ìntelligenter”. 
Eine, einen echte zuinige, haet ein zuinigheidsmanie. Hae haet of gein zökkke aan 
of gein óngerboks. Det kump zoa: Hae köp allein nog mer wat in de aanbieding is!  
Lèts haw d’r gein zökke aan, en zelfs twieë óngerbókse euverein aan. De sloggi’s 
wore in de aanbieding: drie hale, twee betale. 

Die pintjes drènke óngerwaeg, det doon weer altied ónger ’t motto : 
ALCOHOL LOS GEIN PROBLEME OP! 
Mer water dus ouch neet!  
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Biename 
Evert Zits 
 
In ’t beukske “Zösterse kal” oetgegaeve in 2000 (opnüj gedrök in 2009) höb ich, op 
riem, ’n deil auw Zösterse biename biejein gezeumerd. Det woor netuurlijk neet ein 
kómplete verzameling mer ich dach toch det ich aardig op waeg woor. Mer ich höb 
mich sjoan verkeke! 
In ein auw gezèt (Dagblad de Limburger van 1 september 1978) tróf ich namelijk 
ein prachtige verzameling “authentieke” Zösterse biename aan, die in mien 
collectie gaaroet neet veurkómme. Die name wore ingesjtuurd door d’n hieër S. 
Janssen oet Zöstere. Daobie deilde hae ouch nog mit det dit nog mer eine kleine 
greep woor oet ’t geweldig arsenaal van Zösterse biename! 

Hie volg dae ‘kleine greep’:  
Den Hoemsjtart, de Witte van Driek van Mie, de Paus, Hendrik de Rus, den Diesel, 
de Bosbeer, Dreyfys, de Beul, de Bóm, de Schrik der Woestijn, de Komies, Jacob 
de Koeweerd, de Neid, de Kasj, de Kukenbender, Daadje, Chris den Ekker, de 
Brak, de Witte, de Sik, de Zeute, den Haarlemmer, Prótsjnaard, Suske, 
Erpelenteun, Kaaijelke, Bollemieke, de Lol, Wullem de Dappere, den Achterluiper, 
de Wietsbóks, den Aezel, het Paerd, de Kliejebaer, het Keukske, het Reubke, de 
Vale, de Kroedel, de Zjwarte, de Minister, de Baron, de Marinier, de Lup, de 
Sjtrikaos, Zef de vusj, Zef van Bejaat, Harry oet de Wurghal, het Rekelke, Thei van 
de Bèstevader, de Aomezeikselkeuning, de Sjtinkaom, het Mijmke, de Bies, de 
hónderdjaorige, de Belsj, de Gorilla, de Sjuk, Wullemke pop, Piepke, de Neus, de 
Schroethaan, Koab ’t voorhoof, de Borgelman, de Bats, het pruimerke, het Geitje, 
iezere Wullem, Trijp, de Kuggert, dikke Sjang, sjlaop Lieke, de Broedsjas, ’t 
Waterheunke en Kraak. 

Blieve weer zitte mit de vraog: Wae is (woor) S. Janssen oet Zöstere? 
 
 
“Pannekletsers brenne ze in road en blaw” (2 en laatste) 
N.V. Dakpannenfabriek Excelsior 
Gerrit Houben 
 
Wat werd bij NV Excelsior gebakken: 
Soorten pannen: 
Men perste in verschillende vormen; zelf heb ik de volgende drie vormen gezien: 
Tuile du Nord, Vlakke mulden en Verbeterde holle pan. 
De pannen waren aan de rugzijde voorzien van de fabrieksstempel: EXCELSIOR / 
SUSTEREN / HOLLAND-LB. 
De verbeterde holle pan lijkt op de holle handvorm pan doch is voorzien van boven 
en zijsluiting. De holle handvorm moest nog met stropoppen worden gedekt om 
inregenen en insneeuwen te voorkomen; bovendien had de wind er meer vat op 
zodat hij makkelijker van het dak waaide. 
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De hiernaast afgebeelde “Tuile du Nord” is afkomstig van Gebroekerhof en zal uit 
1928 dateren. Op 21 februari 1928, toen de hoeve 
nog eigendom was van de Barbou te Roosteren en 
gepacht werd door Custers, brak er een grote 
brand uit. De stallen brandden compleet uit 
waarbij 42 stuks rundvee verbrandden. De 
paarden, enig kleinvee en het woonhuis konden 
met grote moeite worden gered. Daarna zijn de 
stallen opnieuw opgetrokken.  
De in het midden afgebeelde grotere (en vooral langere) dakpan is een muldenpan 
van Excelsior. Er werd gebakken in rood en 
genuanceerd (= blauw gesmoord). 
Vlgs. Mombers en Van der Veen (zie einde 
artikel onder “bronnen”) heeft men ook 
kruispannen gefabriceerd en waren 
dakpannen ook in loodverglaasde 
uitvoering leverbaar. 
De kruispan is een vlakke pan en kreeg 
deze naam omdat hij gekruist wordt gelegd; 
d.w.z. elke rij is een halve pan verschoven. 
Ze wordt ook wel naar de Franse uitvinder 
de Boulet-pan genoemd. 
Frans van de Venne van Stoompannenfabriek Echt was (een van) de eerste 
Nederlandse licentienemer; ze wordt daarom ook wel de Echter pan genoemd. 
Bezit nog iemand zulke door Excelsior gemaakte kruispannen? 
Capaciteit fabriek: 
De bij de Hinderwet aanvragen 
gevoegde plattegronden zijn op 
schaal getekend. 
Alhoewel doorsneden van de 
ovens ontbreken, meen ik de 
effectieve inhoud van de 
brandruimte redelijk te kunnen 
afschatten. Het dak zal 
ongetwijfeld een gewelfde vorm 
hebben gehad. Als ik nu een 
hoogte van het gewelf van 2,10 m aanhoud; het is immers qua vloeroppervlak een 
middelmatig grote oven, dan kom ik op effectief 30 m3. Afhankelijk van het te 
bakken type konden er 300 tot 500 dakpannen per m3 worden gezet; per brand 
werden dus zo’n 12.000 vormelingen ingezet. Met 8 ovens en een aangenomen 
cyclustijd van 10 dagen kom ik aan een kleine 300.000 dakpannen per maand 
vollast. 
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Productieproces bij NV Excelsior: 
Kleidelving: 
De kleiwinning vond achter de fabriek plaats in de Dieterderbosch naast de 
Taterbosch. De klei werd met een smalle lange spade met de hand gestoken en uit 
de groeve naar boven geworpen; een ervaren kleisteker wierp per uur ca. 1 á 1,5 m3 
klei naar boven. Naast de kleisteker stond een met water gevulde kuip. Hierin werd 
de schop regelmatig nat gemaakt om het steken te vergemakkelijken. Het steken 
was zwaar lichamelijk werk; het was echt “poejakke”; “harte Knochenarbeit” 
zouden onze Oosterburen zeggen. Op het 
maaiveld werd de klei in een kiplorrie 
geschept. Deze had een inhoud van ca. 0,5 
à 0,75 m3. De kiplorrie werd met 
handkracht via een smalspoortje naar de 
leemloods geduwd en daar bij de leembult 
leeggekipt. Om te kunnen kippen moest 
eerst een veiligheidspal ( de “lummel”) 
worden opgetild. Om het kippen te 
vergemakkelijken werd de lorrie aan een 
zijde iets zwaarder beladen.  
 
Kleibewerking: 
De klei werd op een transportband geschept die de klei schuin naar boven naar de 
leemwalsen transporteerde. Hier passeerde de klei twee met verschillend toerental 
tegen elkaar in draaiende horizontale walsen waarin de klei werd gekneed en 
steentjes werden vergruisd. De walsrollen 
hadden een diam. van ca. 350 mm en een 
breedte van ca. 500 mm. Daarna ging de 
klei naar de strengpers die er een kleiworst 
met rechthoekige doorsnede van maakte. De 
strengpers is een soort primitieve 
eenschroefs-extruder met rechthoekige 
spuitmond. Met een draad, die in een 
scharnierende beugel zat gespannen, werd 
de rechthoekige worst in kleibroodjes gesneden. 
Waarschijnlijk was dit snijden nog niet gemechaniseerd en gebeurde dit met de 
hand. Vette kleideeg bevatte zo’n 25 % water. Met welke hulpmiddelen men de 
kleideeg op de juiste vochtigheid en plasticiteit bracht is me niet bekend. 
Waarschijnlijk heeft er nog een kleimolen gestaan; immers de kleiverwerking en 
pannenpers werden door een 30 pk e-motor aangedreven. De transmissie vond 
plaats via een drijfwerk met riemen. 
 
Pannen vormen: 
Het persen van de pannen gebeurde in een revolverpers. Hier werd een trommel 
met een vijfkante doorsnede in vijf slagen rondgedraaid. 
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Op de vijf zijden waren ondervormen bevestigd. Boven de vijfkante trommel ging 
een stempel met bovenvorm via een excentriek op en neer. Door toepassing van 
een malteserkruis werd de draaibeweging van de trommel tijdens het persen stil 
gezet. 

 
 
Aan een zijde van de pers werd het kleibroodje door een werker op een van de vijf 
ondervormen gedrukt. De pers maakte een slag en perste het broodje in de 
gewenste vorm van de pan. Nadat het twee slagen verder was gedraaid viel de 
vormeling er door zijn eigen gewicht vanzelf af. Een tweede werker stond hier 
klaar met een van latjes gemaakt droograampje in de vorm van de pan en ving de 
vormeling hier mee op. Dit droograampje diende om de vorm te behouden. Naast 
de revolverpers stond een stapel droograampjes gereed. Omdat de vormelingen 
tijdens het bakken krompen, moesten de vormen ( ca. 10%) groter zijn dan de 
beoogde afmeting van de gebakken dakpan. Vanaf de revolverpers liep een 
rondgaande ringtransporteur naar de droogloodsen. Deze leek op een uit de kluiten 
gewassen gordijnrail met rollers. Aan de rollers hingen schommeltjes met drie 
horizontale plankjes boven elkaar. Op elk plankje kon een raampje met vormeling 
worden gelegd. De rollers waren met stukjes ketting onderling verbonden. Voor de 
aandrijving van deze ringtransporteur zorgde een elektromotor van 4 pK. 
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Naast de revolverpers stond 
nog een kleinere pers die 
waarschijnlijk werd gebruikt 
voor machinale 
“handpannen” voor dak 
reparaties na een storm; 
mogelijk zijn er ook 
hulpstukken mee geperst.. 
 
Droogproces: 
In de droogloods werden de 
vormelingen van de 
transporteur genomen en in 
rekken te drogen gelegd. De 
droogloodsen waren aan 
beide zijden voorzien van 
vele deuren die naar believen konden worden open gezet voor natuurlijke 
ventilatie. Verder was er mechanische ventilatie voorzien in de vorm van een door 
een 10 pk elektromotor aangedreven afzuigventilator (exhauster). De droogtijd 
duurde afhankelijk van het weer en het seizoen zo’n dag of tien waarbij de 
vormeling zo’n 20% aan gewicht verloor. Tijdens het droogproces treedt er krimp 
op; om geen scheurvorming te krijgen moest dit droogproces enigermate worden 
geregeld. 
 
Bakken/branden: 
Als de vormelingen droog waren werden ze door de zetter met de kruiwagen de 
oven ingereden en hoogkant gestapeld. Er gingen zo’n 12000 vormelingen in een 
oven; dit inzetten duurde ongeveer een dag. Daarna werd de toegang met losse 
stenen dicht gestapeld en met klei afgemeerd om valse trek te voorkomen. Nu kon 
de oven worden opgestookt. 
Het bakproces was een periodiek proces waarbij de oven meerdere dagen dag en 
nacht moest worden 
gestookt. Er waren dus 
minstens drie bedreven 
stokers nodig die elkaar in 
continue dienst afwisselden. 
Regelmatig werd door de 
inspectieopeningen in de 
oven gekeken en zo nodig 
steenkool bijgeschept of 
lucht bijgeregeld. Ook de 
krimp van de pannen was 
een indicatie over hoe ver 
de brand was gevorderd. De 
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krimp was af te leiden van de afstand tussen de pannenstapel en het ovendak. In die 
tijd werden temperaturen vaak nog met het oog “gemeten”, het is niet 
waarschijnlijk dat men hier al van Seger-kegels, optische of stralings-pyrometers 
gebruik maakte. De stoker bepaalde dus voor een groot gedeelte de kwaliteit van 
het eindproduct; het vak vereiste veel “feeling” en stoker was dan ook een 
belangrijke post.  
Bij het bakproces kon men nog variëren tussen de (standaard) rode pan en de 
genuanceerde (gesmoorde pan). Bij de gesmoorde pan werd de oven in de eindfase 
met luchtondermaat gestookt waarbij de pan zijn donkere kleur kreeg. 
Een cyclus (inrijden, afsluiten, branden, afkoelen, openen en uitrijden) duurde een 
dag of tien. 
Links op de foto zien we twee dubbele Kasselerovens en rechts droogloodsen. 
 
Sorteren: 
Als het bakproces was beëindigd en de pannen voldoende waren afgekoeld dan 
werden ze uit de oven gehaald en stuk voor stuk gekeurd. Het was een visuele 
inspectie aangevuld met een tikproef. De sorteerder tikte twee pannen tegen elkaar 
en kon dan een evt. barst horen aan het geluid van de tik en vervolgens afkeuren. 
Er bestond een eerste en een tweede (en derde) kwaliteitsoort. 
 
Expeditie: 
Pannen werden vanaf het fabrieksterrein per vrachtwagen afgevoerd of werden op 
de laad/los-plaats bij station Susteren in treinwagons verladen. Ook maakte 
Excelsior gebruik van schepen op het Julianakanaal.  
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Op 7 mei 1934 werden de eerste twee kanaalpanden geopend; Maasbracht-
Roosteren en Roosteren-Born. Zie de foto die in 1934 is gemaakt te Oud-
Roosteren. De sjouwermannen dragen de Excelsior pannen over de loopplank aan 
boord van de klipper. 
De verantwoordelijke voor de expeditie was de firmant Wullem Meuffels die ook 
de administratie bijhield. 
 
De vennoten uit Susteren: 
Wullem Meuffels werd op 18 november 1874 te Susteren geboren als Mathijs 
Wilhelmus Meuffels, hij bleef vrijgezel en overleed omstreeks 1955. Zie foto. Hij 
was een van de brouwers in “de Drie Kronen” aan de Marktstraat totdat deze 
brouwerij in 1915 werd opgeheven. Reden was o.a. de schaarste aan hop tijdens 
WO I. Hij is in zijn ouderlijk huis blijven wonen en deed de administratie voor de 
pannenfabriek. Zijn zus Lieke Meuffels hield hier café. 
 

 
 
Lei Meuffels; geboren op 19 november 1879 te Susteren als Leonardus Hubertus 
Meuffels; in 1922 gehuwd met Maria Elisabeth Meuffels (alias Merieke van de 
modist) en overleden op 26 augustus 1954 te Susteren. Zie foto. 
Tijdens een uitstapje met een Susterens gezelschap naar Duitsland zei hij tegen de 
ober die de bestelling opnam: ”Gaef mich mer get zeuts”. Hier heeft hij de bijnaam 
“de Zeute” aan overgehouden. Hij was koopman en later timmerman en woonde op 
de Marktstraat. Lei was wethouder van 1927-1931 en van 1935-1939. Ook heeft hij 
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nog een eiermein gehouden. Het echtpaar had geen kinderen en verhuisde op 
oudere leeftijd naar de Dieterderweg. Daarna kwam Theo van de Gazelle in dit 
pand wonen en voerde er zijn schildersbedrijf uit. 
Wullem en Lei Meuffels waren zonen van Juêp Meuffels en Beth Schleijpen; de 
fam. Meuffels-Schleijpen woonde aan de Marktstraat en had naast een 
boerenbedrijf ook de bierbrouwerij “de drie Kronen” en het café. 
In 1946 trad Sef Meuffels in als commissaris. Hij werd op 29 september 1915 in 
Simpelveld geboren als Gregorius Hubertus Joseph Meuffels, was gehuwd met 
Rosa Vos en overleed op 16 februari 1999. Hij was onderwijzer en woonde in de 
Stationsstraat naast zijn zus Annie die met de slijter Herman Vos was getrouwd. 
Wullem en Lei Meuffels waren ooms van Sef. 
Johannes Hendrikus Hubertus Schepers sr.; geboren op 10 januari 1846 te 
Susteren, gehuwd met Maria Gertrud Bohnen en overleden op 06 juni 1928 te 
Susteren. Hoebaer Schepers was landbouwer en azijnfabrikant en woonde in de 
Winkelstraat.  
 

 
Ook Hoebaer kwam uit een herbergiersgezin. Zijn vader had café/zaal, herberg en 
koffiehuis (de Hof van Limburg) aan de Winkelstraat; hij was wethouder van 1857 
– 1861 en heeft ook nog stroop gestookt. Met de kermis van 7 en 8 juni 1858 hield 
hij ter inwijding van zijn nieuwe zaal een bal, voor zover mij bekend was dit de 
eerste zaal in Susteren. 
In 1874 verkoopt Hoebaer een groot woonhuis naast notaris Meuwissen op de 
Markt met opvaart, binnenplaats, paarden- en koeienstallen, tuin, boomgaard en 
bleekveld tot aan de beek, groot 31 roeden. Na het overlijden van zijn vader in 
1928 trad Johannes Hendrikus Hubertus Schepers jr.; geboren op 19 juli 1898 te 
Susteren in als directeur. Op 15 jarige leeftijd ging Sjeng in Rolduc studeren. Na 
zijn militaire dienst woonde Sjeng weer in zijn ouderlijk huis in de Winkelstraat. 
Hij huwde in 1926 te Maaseik met Merie Aendekerk (* 14 juni 1906 Maaseik 
+1995). De vrouw van Jacques Peeters was een tante van Merie. Na zijn huwelijk 
woonde hij tot 1936 in Susteren. Daarna heeft hij korte tijd café “Stad Amsterdam” 
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op de markt in Maaseik gedreven en daarna een café aan Rijksweg-Z te Sittard. In 
1955 keerde hij terug naar zijn geboorteplaats en was caféhouder in “Den Hook” 
aan de Marktstraat, hoek Kerkstraat. Sjeng overleed op 26 juni 1962 te Sittard.  
Wullem Lempens; geboren als Wilhelmus Hubertus Lempens op 29 juli 1887 te 
Weert. Wullem huwde in 1903 in Tegelen met Maria Elisabeth Denessen. Hij had 
het vak geleerd in Tegelen, Thorn en Swalmen. In 1918 kwam hij met vrouw, 
schoonvader en zes kinderen naar Susteren en ging als stoker werken bij 
pannensjop St. Elisabeth aan de Rijksweg-Zuid (op Hoofacker) die eigendom was 
van Andries Peters (*1874 Born) van de Kamer. Toen Meuffels, Schepers en Co. 
startte met een pannenfabriek, werd Wullem Lempens medefirmant en 
bedrijfsleider van de nieuwbouw. Zijn vrouw overleed in 1929 op 48-jarige 
leeftijd. In 1936 hertrouwde Wullem met Cunera Verheggen, weduwe van Michiel 
Spreeuw. Hij woonde in het woonhuis voor de fabriek; dit huis staat er nog steeds. 
Hij woonde Rijksweg-Noord bij het fabrieksterrein en vanaf 1961 in Echt alwaar 
hij overleed op 18 mei 1965.  
 

 
Ook zijn zonen Piet en Teun en schoonzoon Harie Custers 

(op foto links-rechts–midden) werkten later op de pannesjop. 
Piet en Harie waren allebeide stoker. 
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N.V. Kleiwarenfabriek Alfred Russel: 
Alfred Russel werd op 01 maart 1864 geboren te Geleen als Alfred Frans Maria 
Russel en was een zoon van notaris Russel te Geleen. In 1885 nam Alfred de 
steenfabriek Canoy en Co te Tegelen over waarna de firma Canoy en Russel ging 
heten. In 1892 huwde hij met Elise de Rijk een dochter van Charles de Rijk die van 
1895 tot 1906 burgemeester was van Tegelen en Belfeld. Deze Charles was 
eigenaar van de pannenfabriek L. de Rijk en Co die door zoon Louis werd gerund. 
De firma Canoy en Russel ging in 1924 N.V. Kleiwarenfabriek Alfred Russel 
heten. De fabriek maakte naast diverse soorten stenen; o.a. holle machinale 
profielstenen, strengpers, handvorm en vuurvaste, ook tegels en plavuizen. Met de 
aandelen in N.V. Dakpannenfabriek Excelsior werd het leverprogramma verder 
gecompleteerd. 
Russel en Goossens hebben hun aandelen waarschijnlijk al weer snel overgedaan 
aan Jacques Peeters. In 1935 kwam een fusie van N.V. Kleiwarenfabriek Alfred 
Russel met N.V. Tiglia tot stand waardoor N.V. Russel-Tiglia ontstond. In 1966 
ontstond na een fusie met N.V. Canoy-Herfkens de N.V. Tegula. In 1973 werd de 
rechtsvorm omgezet in besloten vennootschap Tegula B.V. Het archief van Tegula 
bevindt zich in het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg te Maastricht. Omdat 
N.V. Kleiwarenfabriek Alfred Russel de administratie deed voor N.V. Excelsior 
zouden er verdwaalde stukken over N.V. Excelsior in dit archief kunnen zitten; dit 
archief heb ik echter niet geraadpleegd. 
In 1925 werd Frans Russel (*1895 en +1956) een zoon van Alfred de eerste 
directeur van N.V. Dakpannenfabriek Excelsior. 
Alfred Russel overleed op 07oktober 1937 te Tegelen. 
George Goossens zijn we bij de stichting van N.V. Dakpannenfabriek Excelsior 
samen met zijn schoonvader als aandeelhouder tegengekomen. Hij werd te Nippes 
bij Keulen geboren op 09 april 1899 en overleed op 31 mei 1977 te Tegelen, hij 
trouwde in 1924 te Tegelen met een dochter van Alfred Russel. Nadat zijn vrouw 
in 1958 overleed, hertrouwde hij in 1967 met Hermans. Hij was bijna 40 jaar 
technisch directeur bij Russel en heeft in 1936 het keramisch sieratelier Russel-
Tiglia opgericht waar meerdere Limburgse kunstenaars het pottenbakken hebben 
geleerd, dit bedrijf werd in het begin van de 60er jaren gesloten. Hier werden met 
de hand o.a. (kleine) plaquettes, grote reliëfs en sieraardewerk vervaardigd. George 
was sterk geïnteresseerd in heemkunde en had een grote verzameling Limburgensia 
die hij in de 70er jaren aan het gemeentearchief Venlo heeft geschonken. In 1935 
waren Alfred Russel en George Goossens medeoprichters van de Stichting Tegelse 
Oudheidkamer. Deze stichting startte met het verzamelen van Tegelse Volkskunst 
zoals aardewerk borden, potten, kannen en tegeltjes. In 1970 was George nog 
steeds voorzitter van de stichting. Hij was co-auteur van het door Veldeke 
uitgegeven boek Tegelse Volkskunst dat over aardewerk ging. 
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Geraadpleegde bronnen: 
Archivalia: 
Gemeentearchief Susteren: 

Stukken betreffende Hinderwet; Inv. nrs. 1722, 1751, 1852, 1884, 1978 en 
2051. 
Bevolkingsregister 1910 -1920; Inv. nr. 378. 
Registers van geboorte, huwelijk en overlijden. 

Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) te Maastricht: 
Notarieel Archief arr. Maastricht 1916 – 1921. Toegang 09.014; Inv. nr. 
202; akte 122 (oprichting vof Meuffels, Schepers en Co). 
Provinciale griffie: Vergunning ingevolge Verordening op afgravingen in 
Limburg. Toegang 04.09; Inv. nr. 5285, 
Lijst van inschrijvingen in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Midden-Limburg te Roermond van 
opgeheven bedrijven 1921-1968. Toegang 07.Z02-2, Inv. nr. 347 
(Meuffels, Schepers en Co) en nr. 2312 (N.V. Excelsior). 

Gemeentearchief Roermond: 
Krant De Maas en Roerbode 5 juni 1858, 25 juli 1874 

Krant De Nieuwe Koerier 13 jan 1926, 22 en 23 febr 1928, 13 juli 1928, 23 
nov 1928. 

Boeken en publicaties: 
Tegelse Volkskunst, derde druk (1950) door J. Bechtold en G. Goossens. 
Limburg’s Klei-industrie (1968) door A.M. Eijkens en Pierre Lommen. 
Praktisch zakboek voor de Bouwkundige (1972) door P.Th.M. Brinkman. 
Bouwkunde voor het Hoger Technisch Onderwijs; Deel 9a (1974) door 
Jellema, Maischke en Muller. 
Brood op de plank, over “Brikkebekkesj” (1985) door Frans Dieteren. 
Heemklank 1985-4 (Pannenfabriek St. Elisabeth, later Suëstra) en  
Heemklank 1986-2 (Steenfabriek St. Joseph) door pater Wil Peters. 
Baksteenfabricage in Nederland 1850 – 1920 (1987) door G.B. Janssen. 
Nederlands Patriciaat (1990), genealogie Russel. 
Uit aarde geschapen (1991) door P.J.M. Teeuwen. 
De kleiwarenindustrie in Belfeld, Reuver, Beesel en Swalmen (1994) door 
J. Ickenroth e.a. 
Woordenboek van Limburgse dialecten, Aflevering II.8 (1994) 
“pottenbakker – steenbakker – pannenbakker – gresbuisindustrie”. 
Maaseik verenigd (1994) door Martin Boonen. 
“Brikkebekkers” in Limburg (1997) door Jac Wijnands en Paul Joosten. 
Auf den Ton kommt es an (1999) door Ina Germes-Dohmen. 
Dachziegel als historisches Baumaterial (1999) door Willi Bender en Mila 
Schrader. 
“Gut Brand!” Der Siegeszug des Ringofens (2000) door Lothar Schyia. 
Feldbahnen in der Ziegelindustrie (2003) door Sven Kästner en Holger 
Neumann. 
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300 Jaar pannenmakers in Thorn (2004) door P.H. van de Boel. 
De ontwikkeling van keramische bouwmaterialen (2004) door G.B. 
Janssen, H.F.J.H. Mombers en R.P. Stoffels. 
Vom Ziegelgott zum Industrieelektroniker (2004) door Willi Bender 
Panneschöpper am Niederrhein (2006) door Peter von Bein. 
Historisch overzicht van de voormalige Nederlandse Dakpannenfabrieken 
(2007) door H.F.J.H. Mombers en E. van der Veen. 
Gedenkboekje 125 jaar Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik (2008). 
Dakpannen, 2600 jaar terracotta (2009) door Arie Schellingerhout 

Diversen: 
Foto’s van Peter Koolen, Sef Hellebrekers, Albert Lempens, Isabelle Kraewinkels 
en uit eigen collectie. 
Dakpannen: Tuile du Nord van Peter Koolen, muldenpan van Henk Penders. 
Gesprekken met Albert Lempens in aug/sept, Sef Hellebrekers in okt/nov, Isabelle 
Kraewinkels en Jacqueline Schepers in dec 2009. 
 
 

Helsene: Hout, Els, Isen, IJs en IJzer 
Wil Schulpen 
 
Een naam uit een lang vervlogen tijd; bijna zevenhonderd en vijftig jaar geleden 
verschijnt de naam Helsene op het stadszegel 
van Nieuwstadt. In Susteren zijn namen van 
een veld en een weg terug te voeren op dit 
begrip en er blijken nog meer toponiemen van 
dit begrip afgeleid. Bij deze laatste heeft dan 
een of andere bijzondere ontwikkeling 
plaatsgevonden. 

Wellicht is het goed bij het lezen van dit 
artikel om zoveel mogelijk te vermijden een 
verband te leggen tussen de begrippen 
Helsene en de boomsoort els, elzen. Het is 
slechts een ogenschijnlijk verband. Van 
Helsene zullen zowel uitspraak als betekenis 
ons wel nooit met zekerheid bekend worden.7 
Bedenk dat de klank in het dialectwoord ‘nöt’ 
in het Nederlands als ‘e’ wordt geschreven. 
Het Duits kent die klank wel en zou men in 

                                                      
7 Hoe men dit jaar ruim zeven eeuwen geleden heeft uitgesproken zal ons wel altijd onbekend blijven. 
Wij willen ons aansluiten bij de schrijfwijze door Venner voorgesteld: De klemtoon op de eerste 
lettergreep ‘hel’ en ook uitgesproken als hel, onderwereld. De twee volgende lettergrepen ‘se’ en ‘ne’ 
zonder klemtoon en de klank als in ‘de’. 

Stads- en schepenzegel van Nieuwstadt ca. 1275 
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dat taalgebied bij “Hölsene” aan de boom “erle” denken? Toevallig is het toponiem 
aan de Nederlandse kant van de taalgrens gelegen anders zou wellicht niemand bij 
Helsene aan de elzenbomen denken. 

Het toponiem Helsene is slechts éénmaal gebruikt, maar wel bij een zeer bijzonder 
voorwerp, namelijk het stadszegel van Nieuwstadt. Dit werd al in 1277 gebruikt. In 
een document uit datzelfde jaar vinden we de formulering “Nieuwstadt, dat 
genoemd wordt Elsene”. Wij twijfelen er niet aan of met de twee begrippen wordt 
hetzelfde bedoeld. Het geformuleerde moet niet als feit gezien worden, doch 
slechts als wens. Men wilde kennelijk aanvankelijk de nieuwe stichting (ca 1275) 
Helsene noemen, de praktijk leert echter dat de benaming Nieuwstadt vanaf het 
prille begin de favoriet was. 

Ruim vijf eeuwen later vinden we  “stad van der Elsen genaamd de Nieuwstadt’. 
Het is een omkering van begrippen. De begrippen Helsene/ Elsene en elzen zijn 
slechts aan elkaar verbonden door interpretatie, namelijk de bomen op het zegel 
alsmede de aanduiding Helsene hebben ertoe geleid dat men veronderstelde dat er 
elzenbomen afgebeeld waren. We lezen correct ‘stad van elzenbomen, Nieuwstadt 
genoemd’; en niet ‘de nieuwe stad, Elzenbomen genoemd’. 
Men meent wel dat aan de eind dertiende eeuwse stichting van Nieuwstadt een 
oudere woonkern met de naam Helsene voorafging.8 Roel Verstaen uit Nieuwstadt, 
schrijft in 2010 dat bepaalde opties best mogelijk zijn maar dat op dit moment nog 
steeds open staat wat dat Elsene was. Wat we weten is dat Nieuwstadt omstreeks 
1275 bestond en dat het vanaf die tijd lang Gelders was. Uit geen enkele vorm van 
overlevering (archeologisch, documentatie, mondeling) is iets bekend over een 
voorganger van Nieuwstadt.  

 

 

 

 

 

 

 

Hout met Elsenweg. De velden links en weiden rechts lagen in de Elsen  

                                                      
8 Venner, drs. G, Nieuwstadt van stad tot dorp, 1977, Uitgegeven door Heemkundever. Nieuwstadt ter 
gelegenheid van zevenhonderd jaar Nieuwstadt, pag. 10-30 
Verstaen drs. R.F.M. en Mr. R. Schössels, Nieuwstadt van hof tot stad, pag. 29-36 
Verstaen R., Nieuwstadt opnieuw bekeken, in EchterLandj 11, 2010, pag. 33-51 met name pag. 37 
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In hoeverre is het bestaan van Nieuwstadt voor 1277 relevant voor dit artikel? In 
zoverre dat wij geen enkele rekening houden met de altijd bestaande mogelijkheid 
dat een voorganger van Nieuwstadt Helsene werd genoemd. Voor ons bestaat het 
spookdorp Helsene niet.  

Wij maken het ons hiermee wellicht makkelijk, want Helsene kent slechts een 
vermelding, namelijk op het zegel. Dáár moet dan ook een aanwijzing te vinden 
zijn. Op een zegel staat vaak een symbolische weergave van iets of iemand, 
waaraan iets bijzonders wordt toegedicht. In het stadswapen van Susteren staan 
twee adellijke dames symbolisch voor het stift, in het wapen van Born een toren 
symbolisch voor het kasteel. We menen dus het volgende te mogen aannemen: de 
tekening op het wapen zegt iets over Helsene, de reden dat men de nieuwe stichting 
erna wilde noemen én de reden dat het niet gebeurde moeten verklaarbaar worden. 

Op het zegel staan bomen, welke symbolisch staan voor een bos of een woud met 
de naam Helsene. Bij dit bos aan een open plek aan de beek werd een nieuwe stad 
gesticht, welke men de naam van het woud wilde geven. Wellicht was de naam te 
karakteristiek voor een woud, zodat de naam aan het bosgebied bleef. 

Om een aanwijzing te krijgen wat het gebied 
Helsene omvatte staan ons twee wegen ter 
beschikking. We kunnen eerst bepalen binnen 
welk gebied het moet liggen: de Graatbos, de 
Echterbos, Doort/Dieter en Sitter liggen 
buiten het Helsene en begrenzen het mogelijk. 
Een andere benadering is de ligging van 
gebiedjes met Helsene namen als Elsen en 
Els. We krijgen dan de veldnaam Elsen langs 
het Hout aan de Susterense kant van de grens 
tussen beide kerspelen. Ook de Elsenweg 
door dat gebied naar het Hout. Ten Noorden 
van Holtum tegen de Geleenbeek aan ligt het 
Elsenbroek. De Limbrichterbos werd in vroeger dagen de Els genoemd en tenslotte 
moet Nieuwstadt bij of te Helsene gelegen hebben. Het gebied dat zich toont omvat 
ten minste delen het oude kerspel Susteren (IJzerenbos, Keurbos, Elsen), eveneens 
van het kerspel Holtum (Wolfrath, Elsenbroek) en van Nieuwstadt (Hout en 
Limbrichterbos). Ook delen van Isenbruch en Schalbruch hoorden erbij. 

Een benaming blijft vaak niet in zijn oorspronkelijke vorm bestaan. Vooral in een 
beginperiode, met name als de naam nog niet schriftelijke vastligt verandert de 
naam. Ook daarna evolueert de naam nog vaak, maar blijft de schriftelijke vorm 
gehandhaafd. Een mooi voorbeeld hiervan is Holtum, dat in de volkstaal verder 
evolueerde tot Houtem. Soms is men ook afhankelijk van de officiële schrijftaal. 
Denk hierbij aan Nieuwstadt, dat in een Duits taalgebied Neustadt zou zijn 
geschreven en in de volkstaal Nuujsjtadt uitgesproken wordt. Los hiervan zijn er 

Tranchotkaart 1804/5 Elzenbroek 
tussen Holtum en Keurbos in 
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een aantal mogelijke ontwikkelingen: 
1. Het woord wordt eenvoudiger, het slijt af of gaat lijken op een woord met een 
betekenis welke men graag in de benaming ziet. Wellicht dat een ieder zich kan 
voorstellen dat Helsene Elsene, Elsen, Els of Elzen9 wordt. 

2. Het woord behoudt zijn betekenis en ontwikkelt zich met de volkstaal mee. De 
vraag is wel vaak hoe herken je deze vorm. 

3. Er gebeurt iets bijzonders zoals letteromzetting, bijvoorbeeld Doenrade is in de 
volkstaal Doonder10. Of iets wat lijkt op het wegvallen van een medeklinker, zoals 
bijvoorbeeld de ‘l’ in Holtum of Schalbruch die Houtem en Schaubrook werden of 
de ‘d’ in Rode, Rade dat rooi of raai11 werd. De medeklinker valt niet ‘gewoon’ 
weg, maar hij laat een klankverandering na. En dat lijkt dan niet met één woord te 
gebeuren, maar met vele gelijksoortige. Vergelijk uit het Duits Holz, Gold, kalt en 
ald met de Nederlandse woorden hout, goud, koud en oud. 

Wanneer we in het gebied, dat we tot Helsene hebben gebombardeerd, de 
toponiemen bekijken, kunnen we ze in drie groepen verdelen: 

a. De groep Helsene: Elsene, Elsen, Els 
b. De groep Hout: Holtum, Houtem, Houtemmer  
c. De Groep Isen12: IJzer, Eisen, IJs, Is, Eis 

In een Middelnederlands woordenboek vond ik voor een woord als ‘ulsene’ dat het 
een term was uit de bosbouw in de Germaanse tijd. Wat het juist inhield werd niet 
gezegd. Het rijtje Helsene – Holt – Hout samen met dat begrip uit een 
woordenboek gaven mij de overtuiging dat de eerste ‘e’ wellicht eerder leek op een 
van onze klanken ‘o’ of ‘u’ en dat we als Duitse tussenvorm Holz of Hölzern. Op 
basis van deze gegevens menen wij dat voldoende onderbouwd is dat Hout uit 
Helsene kan geëvolueerd zijn en dat de oorspronkelijke betekenis hout, bos, woud 
kan zijn geweest. 

Resteert ons nog de derde groep namen, waarvan ik Isen (uitspraak: Iesen) als 
centrale en meest oorspronkelijke zie. De overgang van Helsene naar Isen is op de 

                                                      
9 In dit speciaal geval zijn de afgeleide namen relatief goed te herkennen. Vaak is dit evenwel 
moeilijk, denk aan Feurth dat uit ‘voorde’ en Koye dat uit Koeweide is afgeleid. Bij beide laatste 
gevallen leidden oude tussenvormen tot de oplossing. 
10 Zelf meen ik wel dat de begrippen Dieteren en Doort van eenzelfde begrip afgeleid zijn. Dan heeft 
ook hier een letteromzetting plaatsgevonden. Men meen wel dat het dertiende eeuwse Dirte Dieteren 
is. 
11 Het is niet zo dat er een toeval aan de grondslag ligt. Het lijkt erop dat in het ene gebied de ene 
vorm en in het andere een andere vorm de voorkeur geniet. Rooi (roy) en Raai (ray) namen zien we 
ten noorden van onze streek, beginnend bij Kinrooi en dan naar het Noorden (Venray, Wanroy). Ten 
zuiden van ons zien we de ‘rade’ namen gehandhaafd (Kerkrade, Wijnandsrade). In onze streek lijkt 
het ‘raat’te zijn (Wolfrath (Holtum), Reutje (Posterholt) en in Susteren veldnamen als Reutje, Root) 
12 Isen wordt geschreven volgens de Duitse spelling, dus de ‘i’ wordt als ‘ie’ uitgesproken 
‘Iesenbrook’ en niet ‘Issenbrook’. Is dus Ies. DE oudste vermelding van een toponiem in Susteren 
dateert uit 1402: de parochie ontvangt uit een stuk land in Eysenbrueck geld. In datzelfde jaar en in 
1438 wordt oo k een Houtstraat vermeld 
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zelfde manier te verklaren als de overgang naar Holt, Hout. Ook hier wordt de 
‘el’(korte klinker) een lange of dubbele klinker ‘ie’. En als men deze laatste klank 
als een dialect klank ziet wordt de vertaling naar Duits of Nederlands een ‘ei’.  
Het zijn veel namen, echter het betreft een overzichtelijk aantal gebieden in ook 
nog verschillende kerspelen in verschillende machtsgebieden. Het centrale 
bosgebied heeft twee namen; in Susteren en Selfkant Isenbos en in Nieuwstadt en 
Holtum Hout. Langs het Isenbos lag het Isenbroek, met daarin een woonkern 
Isenbroek. Langs het Hout op Susterens grondgebied het veld Elsen en bij de 
woonkern Holtum Elsenbroek. De wegen: door en naar Isenbos de Isenstraat 
(Susteren), naar het Hout door Elsen de Elsenweg en door het Elsenbroek naar 
Holtum de Elzenbroekweg. 
 
  



30 
 

Geschiedenis Vereniging Natuurvrienden Susteren (deel 2 ) 
Ad Feijen 

De heemavond (begin 1983) was een dermate succes, dat besloten werd, onder de 
naam halfvastenaovend deze avond in Dieteren te houden, toegespitst op die kern 
en door Dieterdenaren gebracht. Door Sef Schulpen een “brokje eigenheid” 
genoemd. “Een venster op het verleden van Dieteren “ was onderwerp in diverse 
artikelen in de Heemklank, geproduceerd door Pater Peters en de heer G. van de 
Bergh. Door de heer Jac Keijbeck werden enige artikelen gewijd aan, hoe een 
stamboomonderzoek op te zetten. 
Over de opzet van het nieuwe gemeentewapen werden in drie uitvoeringen 
uitgelegd, hoe het voorstel aan de Adviescommissie Limburgse Gemeentewapens 
er zou gaan uitzien. Opmerkelijk was een kettingbrief voor kettingzeugen in 
Heemklank nr. 3 waarin geprotesteerd werd tegen varkenspesterij door o.a. de 
Stichting Lekker Dier. 
Er worden wandelingen gemaakt in de Doort, Taterbos en een avondwandeling 
door de Nieuwstadter bossen. Fietstocht over Visserweert, Illikhoven, Roosteren en 
Echt, maar de op 17 juli geplande Maasland fietstocht werd afgelast vanwege de 
grote hitte. Hoe goed deze beslissing was, moge blijken uit het feit dat het 
schuttersfeest in Montfort getroffen werd door ramp. De jaarlijkse reis ging naar de 
provincie Namen waar wij onder leiding van de heer Jan Lemmens uit Sittard 
verschillende abdijen bezochten. 
Henk Steyvers bracht een muziekcassette uit onder te titel : “Zöstere zungk “, 
waarvan de opbrengst door hem werd gedoneerd aan de Natuurvrienden, die er een 
bestemming voor moesten zoeken. Scouting Susteren had dit jaar een 
jubileumviering en besloten werd deze donatie aan hun aan te bieden voor het 
houden van een dialectmiddag voor de schooljeugd. 
De voormalige Stichting Groen- en Speelvoorziening Wolfskoul had eveneens de 
behoefte ons een donatie te schenken die ook besteed werd aan een vervolg op de 
dialectmiddag. 
Onze activiteitenreeks werd afgesloten met een filmavond op 28 november in zaal 
van Bree, verzorgd door de heer Thom Wagenveld, die alle bijzondere 
gebeurtenissen van de Natuurvrienden pleegt vast te leggen.  

Op 26 januari 1984 werd door de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in 
samenwerking met de Natuurvrienden een voorlichtingsavond gehouden over het 
gebied IJzeren Bos, die ruim bezocht werd en die ons duidelijk maakte, dat 
Natuurmonumenten de aandacht vestigt op het feit, dat zij in de “taille van 
Limburg“, een stiltegebied bij uitstek, zoveel mogelijk percelen in eigendom 
probeert te krijgen. 
Op 12 mei werd door de “Capella Sancta Amelberga “ in de Reinoudhal een 
concert gegeven waarbij o.a. Beethovens koorfantasie met ongeveer honderd vijftig 
uitvoerenden ten gehore werd gebracht. Het bleek dat deze hal goed geschikt was 
voor dit soort uitvoeringen. Dit bracht Evert Zits ertoe een lans te breken voor een 
uitvoering van het oratorium “Koning Swentibold”. 
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Te uwer informatie, dit oratorium werd in 1948, op verzoek van het 
gemeentebestuur van Maastricht en de K.R.O. geschreven door pater Jac Schreurs 
en muziek van Herman Strategier. Uitgevoerd op 29 en 30 augustus 1948 door het 
Maastrichts Stedelijk Orkest, de Maastreechter Staar en het Maastrichts Stedelijk 
Lyceumkoor, het geheel onder leiding van Paul Hupperts en uitgezonden door de 
K.R.O.. Is hier anno 2010 nog eens aan 
te denken?. 
Op 25 juli hebben wij vrij onverwachts 
afscheid moeten nemen van onze 
medeoprichter, eerste voorzitter en 
erevoorzitter Louis van der Vloet, die op 
twee en zeventig jarige leeftijd overleed 
en enorm veel voor onze vereniging 
heeft betekend.  
De wandelingen naar de Brunssummer 
heide, de Nieuwstadter bossen 
(ochtendwandeling ), Ravensbos tussen 
Schimmert en Valkenburg en Comblais 
la Tour mochten zich in een grote 
belangstelling verheugen.  
De uitgestelde Maaslandfietstocht ging 
via Illikhoven, Grevenbicht, Obbicht en 
Berg aan de Maas, waarbij in Stokkem 
bij “het veer” een koffiepauze gehouden 
werd en daarna via Heppeneert en 
Maaseik de terugtocht. 
De jaarlijkse reis ging naar Essen onder 
leiding van Jan Lemmens waarbij de 
Villa Hügel, het woonhuis van de familie 
Krupp en in Niveges de betonnen 
pelgrimskerk bezocht werden. ´s Middag 
was het bekende Grugapark aan de beurt. 
De Gemeente Susteren had in december nog een minder prettige verrassing in huis. 
Men wilde een gedeelte van de Biezerdweg over een lengte van zevenhonderd 
vijftig meter aan het openbaar verkeer onttrekken. De gemeente werd schriftelijk 
door de Natuurvrienden een alternatief aangedragen, namelijk de nieuwe 
verbinding langs de Nelisgraaf tot stand te brengen. De gemeente heeft dit plan 
overgenomen. 
De Suestra-avonden zowel in Susteren als in Dieteren mochten zich ook dit jaar 
weer in een grote belangstelling verheugen. Pater Sangers hield een voordracht 
over de Bokkenrijders en hield deze min of meer als de eerste vrijheidsstrijders. 
In december verscheen het boek van Piet en Evert Zits. Onder de titel “Susteren 
schrijft geschiedenis” worden ons de gruwelen van de Oorlogswinter 1944/1945 
nog eens onder ogen gebracht. 

Louis van der Vloet 
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In ons kwartaalblad “Heemklank” werd weer druk gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid de geschiedenis voor ons op papier te zetten. De molen “Te Gener 
Beke” te Dieteren werd door de heer G. van den Bergh uitvoerig omschreven. “De 
Heren van Susteren” zijn door Wil Schulpen in drie artikelen belicht. De 
Stamboom van het “Oude Suestra” blijkt de geschiedenis van de gelijknamige 
voetbalclub in Susteren te zijn. Weer en Onweer in de jaarkrans door Jan Lemmens 
kwam meerdere malen terug. 
 
We begonnen 1985 al op 6 januari met de traditionele “Heemavond” in zaal Peters 
met optreden van diverse Susterense artiesten. Dat voor het op tafel brengen van 
ons dagelijks brood nogal wat bewerkingen moeten worden uitgevoerd (van zaaien 
tot bakken), heeft ons op 21 januari Martin Mooren duidelijk gemaakt door een 
diapresentatie. Op 4 maart gaf Jan Lemmens uit Sittard een dia-avond over 
wijnbouw, speciaal in Limburg en de omringende landen. 
Ook op de Heemavond op halfvasten in Dieteren hebben de eigenheimers weer hun 
beste beentje voorgezet. 14 april was er een wandeling onder het motto”van kirk tot 
kirk door het hout” naar de kerk van Nieuwstadt. Deze werd achteraf de 
“regenwandeling“ genoemd. 
De jaarlijkse reis ging dit jaar naar het Bergische land met Altenberg en Burg aan 
de Wupper als doel, ook weer met Jan Lemmens als gids. Dit werd als een 
prachttocht gekwalificeerd. Dat dit zijn laatste activiteit voor onze vereniging was 
kon niemand vermoeden. Op 7 juli bereikte ons het bericht dat Jan Lemmens was, 
overleden. In de korte tijd dat hij lid was van onze vereniging heeft hij zich als 
waardevol gemanifesteerd. Zowel zijn bijdrage in Heemklank, de dia-avonden en 
het gidsen tijdens de reizen zijn nog lang in onze herinnering gebleven. 
Tijdens de jaarvergadering werd Ferdy Mertens als bestuurslid gekozen. Er werd 
een werkgroep onder leiding van de heer J. van Engeland geformeerd die 
waarnemingen gaat doen op het gebied van Flora en Fauna en eventueel 
inventariseren. De heer Schakel van de Veldpolitie gaf na afloop een lezing onder 
de titel :” Veld- en milieu-toezicht door de Rijkspolitie”. Bijzonder aan deze avond 
was het feit, dat deze besloten werd met het verorberen van “huidvleisj” dat 
aangeboden werd door Cas Dings. 
In Dieteren werd onder grote belangstelling het Oud Limburgs Schuttersfeest 
gehouden. 
Wandelen was in 1985 erg geliefd en we vermelden de navolgende: omgeving 
Maasmechelen, dal van de Zijpe bij Maasmechelen, Volmolen Epen en Wahlwiller 
met zijn kerk waarin Aad de Haas zijn beroemde kruiswegstaties heeft geschilderd. 
Op 13 oktober werd een protestwandeling gehouden die door de Stichting Kritisch 
Faunabeheer afdeling Limburg werd georganiseerd naar aanleiding van de 
roofvogelmoorden in Schalbruch e.o. 
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Op 4 oktober overleed plotseling een markant 
figuur in onze vereniging, Lau Delsen. Zijn 
bijdragen aan de dialectgroep, zijn verhalen in 
dialect in ons blad, zijn figuren in de 
wagenspelen, zij worden nog geregeld genoemd. 
Op 18 november hield de heer Hub Stevens uit 
Geleen een dialezing over aardolie, het ontstaan, 
voorkomen en winning. 
 
Op 23 februari 1986 werd een sfeervolle 
winterwandeling gemaakt door de bossen rond 
het Heerenstraatje en over de Assendonk, waarbij 
de voorzitter ons uitleg gaf over allerlei 
“natuurlijke“ zaken. 

Ook dit jaar mochten zich de Heemavonden in Susteren en Dieteren in een grote 
belangstelling verheugen. 
De lentewandeling door de Doort was op 20 april. Daarbij lapten zo´n veertig 
deelnemers de regen aan hun laars. 
Diezelfde avond was er in het kader van de komende heiligdomsvaart door de 
Stichting ter Bescherming van de Oudheden van Susteren een culturele avond, 
gewijd aan de geschiedenis van Susteren. Pater Sangers belichtte de figuur van 
Koning Zwentibold, drs. John van Cauteren hield een dialezing over de vroegere 
reliekenverering en heiligdomsvaarten. Van de kunsthistoricus verscheen een 
boekje over de Amelbergakerk en haar kunstschatten. De verdere avond werd 
opgevuld met zang door Nicole Palmen,begeleid door haar zus Daniëlle, het 
Jongerenkoor Susteren o.l.v. Marlies Roebroek, een film over de reliekenstoet 1965 
van Fer Mertens en een verhaal door Evert Zits.  
De zevenjaarlijkse heiligdomsvaart kon zich in een wel zeer grote belangstelling 
verheugen, zowel het spel als de reliekenstoet. 
Zondag 8 juni maakten we een excursie naar Leut ( B.) waar het echtpaar Lieske en 
Guido Stevens ons kennis liet maken met de Leutse dreven maar ook met de 
geneeskundige werking van tal van kruiden. 
Op 29 juni konden we de nieuwe industriële aanwinst, de waterzuiverings-
installatie aan de Baakhoverweg, nader gaan bekijken en daar werd ruim gebruik 
van gemaakt.. 
Onze werkgroep die zich bezig houdt met het uitstippelen van wandelroutes is 
zover gevorderd, dat ze een twintigtal routes in beeld heeft gebracht. Overleg met 
de gemeente en het waterschap is nodig i.v.m. de grensoverschrijdende 
wandelmogelijkheden. 
Op 23 augustus was de bustocht naar Bad Münstereifel met 53 deelnemers maar de 
weergoden lieten ons in de steek. 
Dankzij de historicus Frans Smeets uit Limbricht kwam de gemeente in het bezit 
van een oud gebedenboek in de Franse taal. 
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Op 20 september werd een fietstocht door de Selfkant gehouden met als einddoel 
de Sankt Nicolauskirche met bijzondere kerkschatten. 11 oktober was ´s morgens 
Houthem-St.Gerlach einddoel met de St,.Gerlachuskerk waar zich de 
gerestaureerde fresco´s van de Weense schilder Johann Adam Schöpff bevinden. 
De namiddagwandeling ging langs de drie beeldjes bij kasteel Chaloen en langs de 
kluis op de Schaelsberg. 
Op 10 november hield de heer L. Hessels, voorlichter bij het Bijengenootschap, 
een boeiende lezing over bijen en bloemen. 

Op 4 januari 1987 was weer de traditionele Heemavond waarbij, naast de 
gebruikelijke stukken, dit jaar door de Wagenspelgroep “de Heilige“ werd 
opgevoerd. Op 19 januari 1987 liet Tom Wagenveld ons zijn omzwervingen door 
Susteren en omgeving via filmbeelden zien, terwijl Chrit Schlangen onze natuur 
belichtte door middel van diabeelden. Op 23 februari hield drs. Benoit Locht uit 
Echt een dialezing met als onderwerp ”Landschappen in Midden-Limburg”. Op  
23 maart (halfvasten) werd de heemavond in Dieteren opgevoerd met o.a. een 
optreden van “Die Alltaler Hirten” en het toneelspel “Waat eine Armbras” van Sef 
Schulpen. Op 12 april was de wandeling door het IJzeren-bos. De deelnemers 
hadden nogal last van plaatselijke regen. 
Vijf en dertig leden hebben op zondag 31 mei in Mamelis de plechtige Hoogmis 
bijgewoond. Doordat ook hier nogal regen in de lucht was, is de geplande 
wandeling gewijzigd in een bezoek aan het Bonnefantenmuseum te Maastricht. 
Op 28 juni en 25 juli werden fietstochten gemaakt door de Duitse Selfkant o.a. 
bekend door zijn “propere” dorpen. Op 7 augustus werd gewandeld in Roosteren 
o.a. over de dijken van de meanderende Maas waarbij de heren Chrit Schlangen en 
Sef Schulpen herinneringen ophaalden uit grootvaders tijd. 
Op 5 september was er een ochtendwandeling door de Nieuwstadter bossen en 24 
oktober stond een paddenstoelentocht in Kraenenbroek op het programma waarbij 
de heren Sef Tummers en Wiel Vrancken ons hierover nader inlichtten.  
Op de jaarvergadering van 12 april werd de reiscommissie opgericht bestaande uit 
de dames Annie Peters, Taabe en de heren Ludwig Schmitz en A.Feijen. Er werden 
reizen georganiseerd naar Düsseldorf (Gartenschau zevenenveertig deelnemers), 
Brugge ( drieënvijftig deelnemers), Daun-Gerolstein (drieënvijftig deelnemers) en 
Hamont-Asten (tweeënvijftig deelnemers). 
Op de zolder van het gemeentehuis wordt een Oudheidkamer ingericht door onze 
leden André Vrehen, Ad Feijen en Wil Schulpen met medewerking van Jan 
Ermans. De beheerscommissie wordt gevormd door Evert Zits en André Vrehen 
namens onze vereniging en Wil Schulpen en Ad Feijen namens de Stichting tot 
Bescherming van de Oudheden in Susteren. 
Doel is de zolder te laten uitgroeien tot een officiële ruimte van de gemeente 
Susteren die van tijd tot tijd ook opengesteld wordt voor het publiek. 
Onder de titel :”Laat je verrassen“ was Gerard Janssen gelukkig weer enkele keren 
present in de Heemklank.  
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In het afgelopen jaar hebben wij afscheid 
moeten nemen van twee markante personen in 
onze vereniging: Op 6 juli overleed Pater 
Sangers die op velerlei terreinen werkzaam 
was, zoals historie, kunst, volkscultuur en 
folklore. En op 6 december overleed Piet Zits, 
die vaak zijn medewerking verleende aan de 
Heemklank vooral door zijn prachtige en 
gevoelvolle gedichten. Hun gedachtenis zal 
steeds bij ons in leven worden gehouden. 

Ook in 1988 waren er diverse buitenactiviteiten die voornamelijk bestonden uit 
wandel- en fietstochten zowel in als buiten de omgeving. Wat wandeltochten 
betreft, 27 maart zijn we met onze secretaris als gids, via Geleen, Daniken, 
Sweikhuizen en Abshoven naar het geboortehuis van Pater Carolus Houben  
te Munstergeleen gegaan en bezochten daar de molen en de bidkapel. Of dit bezoek 
mee geholpen heeft aan zijn zaligverklaring aan het einde van dit jaar, wordt niet 
vermeld. 
Op 23 april wandelden we door de Doort, 22 oktober in de omgeving van 
Gulpen,12 november een natuurwandeling met een bezoek aan het 
Waterleidingpompstation 
aan de Rijksweg Zuid. 
Het door de Natuurvrienden samengestelde wandelplan zal worden ingepast in het 
Toeristisch Recreatiefbeleidsplan Susteren. 
Fietstochten met op 15 mei een bezoek aan Maaseik en met een gids door een 
prachtig Maasland naar Kasteel Wurfeld. Op 6 augustus een tocht langs de Maas 
via Baakhoven, Gebroek, Illikhoven, Grevenbicht, Obbicht en Berg, met het veer 
naar Stokkem en via gene zijde van de Maas naar Maaseik, waar voldoende 
terrasjes aanwezig waren. Op 11 september via Heerenstraatje naar Schalbruch met 
boswandeling. Op 27 februari werd onder leiding van een gids een bezoek gebracht 
aan het St. Salviuskerkje en het kasteel Limbricht, dat als Volkenkundig Museum 
is ingericht. 
De reiscommissie deed ook haar best met op 19 mei een reis naar de Deltawerken 
(eenenvijftig deelnemers), op 5 juli Hoge Veluwe met Kröller-Müller Museum, op 
28 augustus Trier met de Porta-Negra (eenenveertig deelnemers), op 12 oktober St. 
Truiden-Zoutleeuw met bezoek aan de kerk (tweeënvijftig deelnemers), 7 dec. 
Antwerpen, Diamantmuseum (drieënvijftig deelnemers). 
In de Oudheidkamer van het Gemeentehuis is de sarcofaag, die destijds is 
opgegraven in de Amelbergakerk, bij stukjes en beetjes in elkaar gezet. 
Diverse inwoners van Susteren hebben oude voorwerpen ter beschikking gesteld. 
De dialectgroep heeft het eerste concept van een Susterens woordenboek gereed.  
Via De Schakel werd de Ethiopische verpleegster Genetti Yadetta verblijd met een 
bedrag van F. 60.000,-- o.a. bijeen gesprokkeld door de gemeenschap Dieteren 
voor een kliniek in Addo, waar pater Sjaak van Helden zijn werkterrein had.  
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Op 29 januari 1989 werd in het patronaat Mariaveld een gevarieerde avond 
georganiseerd met als Thema “Van dit en det,van alles get”. Op 13 maart 
(haufvaste) was ook dit jaar de heemavond in Dieteren. Na diverse individuele 
optredens van Dieterense artiesten werd als klapstuk het toneelspel in twee 
bedrijven “Sjeng krig alles” geschreven door Sef Schulpen opgevoerd. 
Op 1 augustus nam pastoor-deken Cobben afscheid en ging met emeritaat. 
De opvolger Pastoor-Deken Hans Kuyer werd op 2 oktober feestelijk geïnstalleerd.  
Op 28 november werd het startsein gegeven om in de nabijheid van de 
Amelbergakerk archeologische opgravingen uit te voeren. De archeologen van de 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek verwachtten vondsten te doen 
uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen.  
Op 7 januari 1988 stond de heemavond al op het programma, waarbij het toen nog 
bestaande kamerkoor Exaudi ons veel luistergenot bezorgde. Dia´s over heem en 
natuur, dialectvoordrachten en toneel stonden verder op het programma. Helaas 
moest ook vastgesteld worden dat de belangstelling erg tegenviel, de Harmoniezaal 
was maar half gevuld. 
Wandelingen werden op allerlei plaatsen gehouden, 4 april naar het Weerterbos, 4 
juni het Leudal met zijn natuur nabij Haelen en Nunhem, 19 september in eigen 
omgeving n.l. het Körbes, 7 oktober naar Stokhem bij Wijlre met naast de route 
over heuvels en bossen een bezoek aan St. Gerardus te Wittem en een kijkje in de 
Wittemermolen, en 29 december door Susteren,via Baakhoven en Dieteren naar 
zaal Huizinga waar aan de veertig deelnemers erwtensoep werd aangeboden. 
Op 12 augustus was er een fietstocht van zevenenvijftig kilometer door de 
Selfkant. 
Op de jaarvergadering van 24 april nam Sjef van Kempen, die gedurende 19 jaar 
onafgebroken het penningmeesterschap van de vereniging heeft behartigd, afscheid 
als bestuurslid. Als opvolger wordt Ad Feijen gekozen. 
De contributie wordt verhoogd van vijftien naar tweeëntwintig gulden per jaar in 
verband met de modernisering van de Heemklank. 
De reiscommissie had vijf reizen in de portefeuille, te weten 10 mei Numbrecht en 
Wiehl met druipsteengrotten, “Bunte Kirche” met fresco´s (vijftig deelnemers), op 
5 juli Beersel en Huizingen met vier hectaren rotstuin met twaalfhonderd 
verschillende bloemsoorten (drieënvijftig deelnemers), op 30 augustus Overijse, 
Tervuren met Afrika-museum en Zoniënwood (vierenveertig deelnemers), op 4 
oktober Alden Biezen (veertig deelnemers), Brussel in kerstsfeer ( zesenveertig 
deelnemers). 
Op 15 en16 april en 25 juni werd de Oudheidkamer voor de eerste keer voor het 
publiek opengesteld en honderden belangstellenden hebben van de gelegenheid 
gebruik gemaakt. 
Op 27 november werd in de Harmoniezaal een spreekbeurt gehouden door pater 
Kreuwels uit Maaseik die gewijd was aan zijn collega wijlen Pater Sangers. In een 
aantal facetten werd deze onvergetelijke Limburger belicht en herdacht.  



 37 
 

Het Gemeentehuis, ontworpen door architect Swinkels uit Maastricht, werd vijftig 
jaar geleden gebouwd door aannemer Michiels uit Grevenbicht voor Fl. 29.736,-- 
en de ingebruikname vond plaats in mei 1940, net voor de Duitse inval. 

Jaargang 1990 van de Heemklank zal voorzien 
worden van een nieuwe kaft, uiteraard weer 
ontworpen door onze huiskunstenaar Huib Heijnen. 
Ook in 1990 had wandelen een behoorlijk aandeel in 
de activiteiten. Het begon 25 maart met een 
lentewandeling van ongeveer tien kilometer naar 
Eys/Trintelen naar de Bernardushoeve, 28 april een 
lentewandeling in de natuurgebieden tussen 
Isenbruch, Schalbruch en Susteren, 24 juni met een 
gids in en om het oude vestingstadje Stevensweert 
met een bezoek aan het heemmuseum en de kerk. Op 
13 oktober maakten we een prachtige 
herfstwandeling in de omgeving van Valkenburg 
waar we met een gids via de hellingbossen naar de 
historische kluis op de Schaelsberg liepen, waarna we 
op 18 november wandelden over een bosleerpad 
vanaf de Pollismolen in Opitter en we bezochten 

tevens het pijpenmuseum en de molen. Per fiets gingen we 26 mei langs de Maas 
en Zuid Willemsvaart via Illikhoven, Grevenbicht, Obbicht, Berg aan de Maas en 
de veerpont naar Stokkem en Lanklaar en via het jaagpad langs het kanaal naar 
Neeroeteren. Op 11 augustus fietsten we voor een drielandentocht vanaf het NS-
station richting Millen en via mooie fietsroutes door het Land van Swentibold naar 
Maaseik. Deze tocht stond in het teken van het vierde lustrum van de 
Natuurvrienden. 
Op 23 september hebben we onder leiding van de historicus Guus Janssen een 
interessante stadswandeling in Sittard gemaakt. 
Op 25 augustus hebben we de expositie “ Ein Laeve Lank “ van Annie Schreuders-
Derks in Kasteel Baarlo bezocht, met als toegift een bezoek aan de Jochumshof in 
Steyl. 
Op 10 januari is op tweeëntachtig jarige leeftijd Pater Botermans overleden. Naast 
zijn vele missiewerk richtte hij in 1960 de “Zangertjes van Mariaveld “ op, die 
onder zijn leiding grote bekendheid kregen in heel Limburg en zelfs tot in Parijs. 
Op 25 januari was het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 
afdeling Sittard bij ons te gast. Na een inleiding en klankbeeld over de 
Amelbergakerk van Fer Mertens werd een bezoek gebracht aan de kerk en de 
kunstschatten. 
Op 31 augustus verleenden wij medewerking aan activiteiten in het teken van de 
restauratie van de Amelbergakerk met dia´s en film over Susteren. 
In 1990 werden door de reiscommissie vier reizen georganiseerd te weten: op 6 
mei naar Xanten met zijn Romeinse opgravingen (vijftig deelnemers), op 3 juli 
naar Lier met Zimmertoren en Felix Timmermanshuis (eenenvijftig deelnemers), 
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op 22 augustus naar Chevetogne, Annevoi, Durbuy met Oosterse kapel, tuinen en 
kleinste stadje in België (vijftig deelnemers), op 2 oktober naar Loosheim, Bad 
Münstereifel met Kripane, glasblazerij en een standbeeld van koning Zwentibold 
(vijfenveertig deelnemers) en op 12december naar Meise en St.Niklaas met 
tropische tuin en Barbierama (vijfenveertig deelnemers). 
De Oudheidkamer werd ook dit jaar enkele keren opengesteld voor publiek. Er 
wordt geleidelijk een specialisatie toegepast waarin de betekenis van het N.S.-
rangeer terrein veel aandacht zal krijgen. 

Ook in 1991 werden de nodige wandelingen gemaakt met een aansluitend een 
bezoek aan een of andere gelegenheid. Op 16 februari trokken we langs met 
sneeuw bedekte velden door de buurtschap Heide en het veld de Biezerd om een 
bezoek te brengen aan het Kunstatelier Galerie Artanne aan de Pissummerweg. Op 
14 april was Cadier en Keer aan de beurt en trokken we langs bloeiende 
boomgaarden richting Rijkholt. Op 23 juni gingen we met vijfendertig deelnemers 
naar de omgeving van het Belgische Elen voor een wandeling door velden, bossen 
en beemden. Op 28 september maakten we onder leiding van Rob Scholten een 
bijzonder mooie excursie naar Vaalsbroek. We bezochten o.a. het zaalkerkje van 
Lemiers, terwijl we stil stonden bij kasteel Lemiers en watermolens. Op12 oktober 
gingen we naar Vijlen en hadden we onder leiding van André Vrehen een 
herfstwandeling door de uiterste Zuid-Oosthoek van Limburg. Op 28 december 
hielden we een midwinterwandeling vanaf het NS-station naar de Nieuwstadter 
bossen via de Holtummerweg en Körbus terug naar Susteren, waar we in café 
Huizinga konden genieten van een stevige erwtensoep. 
Op 25 mei werd met koel weer een fietstocht gehouden door de Roerstreeek. De 
belangstelling was niet erg groot zodat we met twintig deelnemers door de groene 
kontreien van Midden Limburg fietsten. Op 24 augustus trokken we met zeventig 
deelnemers per fiets van de Kerk Mariaveld naar de kwekerij aan de Hommelweg 
waar Ton Herijgers een interessante rondleiding gaf. Na een mals regenbuitje ging 
het verder weer per fiets naar de Abdij Lilbosch, waar we om 15 uur een 
eucharistieviering bijwoonden, opgedragen door abt Theeuwissen. De viering stond 
in het teken van natuur en milieu. Hierna volgde een rondleiding door de abdij, de 
kloostertuin en de boerderij.  
Op de jaarvergadering van 23 april nemen we afscheid van Sef Schulpen, die te 
kennen heeft gegeven zijn functie ter beschikking te stellen. De voorzitter bedankt 
hem voor het vele werk dat hij vanaf de oprichting voor onze vereniging heeft 
verricht. Prettig is het, dat twee jonge krachten te weten Hank Schulpen (zoon van 
Sef ) en Jos Douven plaats zullen nemen in het bestuur.  
Op 4 november hield de plaatselijke imker Peter Elshout een boeiende dialezing 
over bijen. 
De reiscommissie organiseerde vier reizen t.w.: Op 13 mei naar Elburg met 
drieënvijftig deelnemers naar Dokter Vogel, op 3 juli naar Monreal en Eltz, alwaar 
we met drieënvijftig personen de vakwerkhuizen en de burcht bewonderden, op 29 
augustus ging de reis naar Hoei en Thiange met drieënvijftig leden en we 
bezochten er de kerk en de kerncentrale en op 8 oktober ging het naar Arnhem en 
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Nijmegen met tweeënveertig liefhebbers naar een wijnkelder en de Heilig 
Landstichting 

Op de jaarvergadering van 21 mei 1992 waren Jean Dewaide en André Vrehen 
aftredend. De heer Vrehen stelt zich herkiesbaar en wordt met Wil Schulpen in het 
bestuur gekozen. Ten aanzien van het aftreden van Jean Dewaide herinnert de 
voorzitter aan dat Jean reeds sinds de oprichting bestuurslid is geweest. Hij spreekt 
namens de vereniging zijn dank uit voor het vele werk dat de heer Dewaide voor 
onze vereniging heeft gedaan.13 
Op 26 april wordt gewandeld in Elsloo in het kasteelpark en de bronnenbossen en 
brengen we een bezoek aan de heemtuin. Op 28 mei bezoeken we per fiets kasteel 
Limbricht. Op 28 juni is Vlodrop en omgeving aan de beurt om er een 
natuurwandeling te maken. Op 25 juli is een dagfietstocht uitgeschreven in de 
Belgische Maasstreek en op 10 oktober gaan we de nieuwe vijfendertig kilometers 
lange gemeentelijke fietsroute verkennen. In Maastricht gaan we op 12 december 
naar het museum in de Jezuïtenberg, dat als uitzonderlijk mooi werd omschreven. 
De reiscommissie had vier reizen op zijn programma t.w.: 13 mei naar de 
vestingstad Heusden en een boottocht op de Biesbos, waarvoor tweeënvijftig leden 
hadden ingeschreven. Op 3 juli ging het naar Gent met drieënvijftig personen en 
aldaar bezochten we de St.Baafs-kathedraal en maakten we een boottocht door de 
stad. De Floriada werd met achtendertig belangstellenden bezocht en op 23 
september ging de reis naar Wuppertal en Altenberg met drieënvijftig personen 
alwaar we met de “Schwebebahn”een tocht maakten en we bezochten de 
Altenberger Dom. 

De jaarvergadering op 29 april 1993 wordt gekenmerkt door een vrij grote 
bestuurswisseling. De voorzitter Chrit Schlangen, de vicevoorzitter Evert Zits en de 
leden André Vrehen en Fer Mertens hebben na lang wikken en wegen besloten hun 
bestuursfuncties ter beschikking te stellen. In het afscheidswoord van de voorzitter 
Chrit Schlangen memoreert hij de groei van de vereniging van vijftien leden ruim 
twintig jaar geleden tot driehonderd (gezins)leden. Hij benadrukt dat hij evenals de 
andere aftredende bestuursleden nog heel lang hopen mee te werken aan 
activiteiten van de vereniging. Hij spreekt het vertrouwen uit voor de toekomst en 
bedankt iedereen voor de ontvangen steun. 
De heer Ad Feijen wordt vervolgens tot voorzitter gekozen. Deze richt zich in zijn 
dankwoord tot de scheidende bestuursleden en dankt hen voor het vele werk dat zij, 
op allerlei gebied, voor de vereniging hebben verricht. Hij hoopt dat zij nog lang de 
vereniging laten profiteren van hun grote ervaring. Vervolgens worden de heren 
Baer Dols en Ton Herijgers als nieuwe bestuursleden gekozen. 
Het lijkt me zinnig, dat  ik het vervolg van deze geschiedschrijving begin bij het 
aantreden van het vernieuwde bestuur en het geslaagde gedeelte van een 
verenigingsepisode afsluit.                                                                               (Wordt vervolgd )  

                                                      
13 Hierop aansluitend wil ik erop wijzen, dat ik bij het verzamelen van gegevens voor het opzetten van 
deze verenigingsgeschiedenis, enorm veel plezier en deugd heb gehad aan de manier waarop de heer 
Dewaide zijn taak als secretaris heeft uitgevoerd en op schrift heeft gesteld. 
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Susteren (3) 
Jos Coenen, 1922 
 
Hoofdstuk 3 : SCRIPNASIUM.  
De geleerde benedictijn Mabillon heeft in de archieven der kathedraal van Trier 
een perkament ontdekt van groote beteekenis voor de geschiedenis der Maasgouw, 
maar wiens belangrijkheid tot hiertoe niet genoeg werd opgemerkt. Het geldt het 
testament der H. Adela, in meerdere verzamelingen van diploma's uitgegeven14. 
Het werd geschreven in het klooster van Pfalzel den 1en Mei 732, tien jaren na 
Gregorius' afscheid, en onderteekend door de abdis Adela die er de goederen in 
opsomt, welke zij aan hare stichting van Palatiolum vermaakt.  
Deze zeer belangrijke goederen zijn allen op de boorden der Moezel gelezen met 
uitzondering van een domein, dat zij in de volgende woorden beschrijft: "Bij deze 
goederen voegen wij het domein Scripnasium, in den pagus der Maasgouw 
gelegen, aan den oever zelf der Maas, met al de bezittingen dezer villa ééne uitge-
zonderd, namelijk een eigendom van veertig bunders, het Insula genaamd, dat wij 
vroeger aan onzen zeer lieven zoon Alberic gegeven hebben"15.  
Wat moet men verstaan door dat praedium Scripnasium dat in de Maasgouw, dus 
tusschen Visé en Luik, gelegen was? Grandgagnage16 heeft te vergeefs naar de 
beteekenis van dat woord gezocht, en heeft niet eene terechtwijzing durven 
voooropzetten. De Eerw. Heer Gilissen, oud-aalmoezenier der gevangenis van 
Luik, enkel steunende op de woordafleiding, waarin hij zeer ervaren was, heeft ons 
eene oplossing voorgesteld, die hoogst bevredigend is. Volgens hem is het 
Scripnasium der H. Adela het kasteel van Sipernau, gelegen te Eelen bij Maeseyck, 
op twintig minuten afstand van het bed der Maas en thans bewoond door Baron 
Powis de Tenbossche.  
Buiten Sipernau is er niet eene plaats in de oude Maasgouw, die aan der naam van 
Scripnasium herinnert. Het woord zou volgens denzelfden philoloog afstammen 
van het latijnsche scirpus, dat biezen beteekent waarvan men stoelen maakt. Een 
moeras, vroeger bij het kasteel gelegen, stond vol van zulke biezen; bij het dempen 
daarvan heeft men een twintigtal jaren geleden frankische oudheden opgedolven.  
Het kasteel van Eelen is ten anderen zeer oud. Het staat vermeld in een diploma 
van Paus Alexander III van den 10en Maart 1179, werd in 1259 door de abdij van 
Heylissen verkocht aan den ridder Walter van Wege, en was het voornaamste 
leengoed der graven van Loon in het Maasland17. Een der heeren van ’t kasteel, 
Adam van Moppertingen, maakte zich beroemd in de Europeesche oorlogen der 
                                                      
14 Het testament werd uitgegeven in Mabillon A. A. S. S. Ordinis Sancti Benedicti, Saec. III pars I, p. 
532; Gallia Christiana t. XIII instrumenta col. 293; Brequigny et Pardessus, Diplomata, Paris 1843, 
bd. II, bl. 364. Wij gebruiken deze laatste uitgave. 
15 Addi volumus his praedium Scripnasium, in pago Mosao situm ad ipsius Mosae fluminis ripam, 
omnesque possessiones ejus villae, uno dumtaxat quadraginta jugerum agro excepto, quem Insulam 
nomine appellatum, jam ante dulcissimo filio Alberico donavimus."  
16 Grandgagnage, Vocabullaire des anciens noms des lieux de la Belgique orientale, Liége 1859, bl. 
179.  
17 H. Van de Weerd, Geschiedenis van Eelen, bl. 72.  
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XIVe eeuw; zijne dochter vertelde de heldendaden haars vaders aan den dichter 
Gelre, dien ze in de dreven van Sipernau ontmoet had, en deze bezong het 
avontuurvolle leven van den krijgszuchtigen ridder in een gedicht dat door V. 
Bouton werd uitgegeven18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het voorgaande hoofdstuk hebben wij gezien dat er tusschen de familie van 
Adela en het Sustersche munster eene zeer nauwe betrekking bestond, dewijl haar 
schoondochter, haar kleinzoon en achterkleinzoon in de kerk aldaar begraven 
werden en als heiligen vereerd; het is dus niet te verwonderen dat de 
Merovingische koningsdochter eene villa bezat in de nabijheid van Susteren.  
Zij geeft aan Pfalzel het praedium Scripnasium met al de bezittingen dezer villa. 
Welke waren die bezittingen? Sipernau ligt in de parochie Eelen, een der oudste 
van den Maaskant. Deze omvatte in de middeleeuwen niet alleen het dorp van dien 
naam, maar ook Tongerloo bij Bree, Danielsweert en Vissersweert, die kerkelijk 
vereenigd bleven tot aan de fransche omwenteling, Tongerloo zijnde eene filia van 
Eelen. Onder tijdelijk opzicht maakten de drie eersten eene bezitting uit der abdij 
van Corbie in Frankrijk, terwijl Vissersweert reeds vroeg van hen werd 
afgescheiden en eene heerlijkheid vormde, die, ofschoon op den rechteroever der 

                                                      
18 V. Bouten. Supplémen t du Wapenboek de Gelre, Parijs - Brussel 1890. Volgens aanhaling van H. 
Van de Weerd, Op. cit. bl. 77 
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Maas gelegen, toch aan Loon leenroerig was19. In deze vier plaatsen vinden wij de 
bezittingen terug der villa Scripnasium, want het testament geeft ons den 
gewenschten uitleg over de vereeniging der drie eerste plaatsen en de scheiding van 
Vissersweert.  
Men weet dat het vlaamsche woord weert eiland beteekent : Vissersweert staat in 
de kerkregisters van Eelen aangeduid onder den naam van Insula piscatoris en daar 
dit gehucht vroeger aan weerskanten door de Maas ingesloten, ook nu nog onge-
veer veertig bunders bedraagt, kan er geen twijfel bestaan dat wij hier het lnsula 
der H. Adela terugvinden, van Scripnasium gescheiden ten voordeele van haren 
lieven zoon Alberic. Onder tijdelijk opzicht bleef Visschersweert, sedert dat 
testament, van Eelen afgezonderd, maar toch leenplichtig te Loon, terwijl het bleef 
deel maken van de oude parochie, zelfs als later de Maas, meer bepaald haren loop 
nam tusschen het eiland en de moederkerk. Ook dient opgemerkt dat het gehucht, 
thans bij Roosteren hoorende, gelegen is tusschen Eelen en Susteren op drie 
kilometers afstand van het stift.  
De schenking van het Insula had plaats gehad eer de abdis haar testament schreef: 
"quem jam ante dulcissimo filio Alberico donavimus". Alberic moet omstreeks het 
jaar 705 met Vastrada gehuwd zijn; immers in 696 was hij nog een kind, en in 722 
had zijn zoon Gregorius zijne studiën voltooid. Ter gelegenheid van dat huwelijk 
zal Adela hem Vissersweert hebben afgestaan, want in 714 vinden wij eenen 
Alberic in bezit van goederen langs de Maas, zooals blijkt uit het bekend diploma 
van Pepijn van Herstal20. Zijne vrouw Plectrudis, staat daar te lezen, had van 
Alberic en Haderic eene villa (mantionile)21 gekocht te Susteren, met last de kerk te 
doen herstellen. Toen dit gedaan was schonk zij met haar echtgenoot, kerk met 
klooster en hoeve aan den H. WilIibrordus.  
Van Haderic weten wij niets, maar Alberic, die zoo zeer de herhouwing der kerk 
ter harte nam, moet wel Adela's zoon geweest zijn, de echtgenoot van Vastrada, de 
vader van Gregorius en grootvader van bisschop Alberic, die alle drie te Susteren 
begraven liggen. Van zijne moeder had hij Vissersweert als uitzet gekregen; een 
deel daarvan, waarschijnlijk Elickhoven, zal hij tusschen de jaren 705-714 aan 
Plectrudis verkocht hebben op voorwaarde de kloosterkerk te herstellen, die ofwel 
te klein, ofwel te zwak in hout, volgens de gewoonte van dien tijd, was 
getimmerd22.  
                                                      
19 Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg, bd. XXXV, [1899], bl. 
432. De heerlijkheid Vissersweert behoorde gedurende verscheidene eeuwen aan de rijke familie 
Curtius van Luik. 
20 Het diploma staat ook bij Habets: Publications etc., bd. IV [1869]. bl. 533. 
21 Vlak tegenover Vissersweert, in de richting van Susteren, ligt het gehucht Elickhoven. Zou dat niet 
de hoeve van Alberic zijn? Van de Weerd zegt, dat Elickhoven reeds voorkomt omstreeks 1100. 
22 Toen dit opstel reeds geschreven was, kwam ons een feit ter kennis dat dient te worden aangestipt. 
Het gehucht Vissersweert behoort tot de gemeente Roosteren. Elickhoven tot de gemeente Buchten. 
De twee gehuchten, die een geheel vormen van 46 huizen, vieren hunne twee kermissen niet met 
Roosteren of Buchten, maar met Susteren. De groote kermis valt, zooals de inwoners zeggen, op den 
Zondag na het octaaf van Allerheiligen. Het is dus de 9de November die de kermis brengt. Welnu, 
den 9de November is S. Salvatorsfeest, dus patroonfeest der kerk van Susteren. De twee gehuchten 
zullen dan ook oorspronkelijk niet vreemd geweest zijn aan het oude munster. 



 43 
 

Wij hebben hierboven gezien hoe Alberdingk Thijm de gift verklaart van Pepijn 
van Herstal aan Willibrordus. Zijne verklaring schijnt ons voor het minst 

onvolledig. Waarom juist den 
Utrechtsche bisschop bevoordeelen, 
dien hij heimelijk vijandig was? Enkel 
politieke redenen, de verheffing van zijn 
huis en de vernedering der Merovingers, 
waarnaar hij heel zijn leven gestreefd 
had, hebben hem daartoe kunnen 
aanzetten.  
En dat dit het geval te Susteren geweest 
is, zien wij duidelijk in hetgeen, eenige 
jaren vroeger, te Echternach gebeurde, 
namelijk met eene stichting der H. 
Irmina, Adela's zuster. Na het 
vrouwenstift van Ohren te Trier, had 
deze een tweede huis gesticht "voor 
vreemde monniken" te Echternach en in 
vijf opvolgende diplomas schonk zij het 
klooster met aanzienlijke goederen aan 
den H. Willibrordus, die haar van eene 
gevaarlijke ziekte genezen had. Onder 
anderen gaf zij hem het domein van 
Berg bij Zulpick met de romaansche en 
frankische bevolking die daar woonde23.  
 
Pepijn van Herstal deed op zijne beurt 
den 13en Mei 706 eene gift aan 
Echternach, op voorwaarde dat de abdij 
hem en zijne familie getrouw bleef. 's 
Anderendaags, nadat Willibrordus gift 
en voorwaarde had aangenomen, deed 
Pepijn een tweede oorkonde opstellen, 

waarbij hij de abdij onder zijne bescherming nam en bepaalde dat de monniken, na 
den dood van den Utrechtschen bisschop, een hunner tot abt zouden kiezen, die 
getrouwheid moest beloven aan Pepijn en Zijn erfgenamen24. Wij zien dus in beide 
gevallen dat de Karolinger er op uit was invloed te krijgen in de groote abdijen, en 
de omstandigheden toonen genoeg dat het te Susteren zoowel als te Echternach er 

                                                      
23 Pater Poncelet in zijn Commentarius over het leven van den H. Willibrordus A.A.S.S. novembris, 
bd. III, bl. 428, legt den pennentwist bloot aangaande deze akten en besluit tot hunne echtheid. Zij 
gaan van het jaar 698 tot 706. 
24 Pardessus, Op cit. bd. II, bl. 706 en 707. Vijf bisschoppen onderteekenen de twee diploma's van 
Pepijn, waaronder Cuchobertus, dat is de H. Hubertus, die toen sedert ongeveer acht jaren bisschop 
van Tongeren was. 
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op gemunt was de Merovingers uit het zadel te lichten om zijne eigen familie in de 
plaats te stellen. De klare gevolgtrekking van dit alles is dat te Susteren zoowel als 
te Echternach de ware stichters der abdij in de familie der Merovingers moeten 
gezocht worden.  
Adela kan het niet geweest zijn, want, al werd zij ook te Pfalzel als Heilige vereerd, 
in de overlevering van Susteren wordt haar naam niet genoemd, doch hare 
schoondochter Vastrada, de oudste Heilige der abdij kan met meer grond als 
stichteres des kloosters beschouwd worden. Zoo wordt het ons klaar waarom haar 
man bij den verkoop zijner hoeve zoo bezorgd was voor de munsterkerk en ook 
waarom haar zoon en kleinzoon, na hunnen dood, van Utrecht hier werden 
heengevoerd.  
Maar nu stelt zich de vraag: heeft Willibrordus dan geen deel in die stichting 
gehad? Het antwoord is twijfelachtig, wij zouden nochtans genegen zijn te denken 
dat de zaak zich te Susteren heeft toegedragen gelijk te Echternach. Daar zien wij 
lrmina groote offers brengen aan Willibrord en als de koningsdochter haar lieve-
lingshuis kant en klaar heeft, komt Pepijn als de koekoek zijn ei leggen in dat 
vreemde nest en beschikt er over ten bate van zijn eigen kroost. Zoo schijnt te 
Susteren Vastrada de groote weldoenster te zijn geweest van den Utrechtschen 
bisschop, totdat dezelfde Pepijn ook over hare stichting beschikte. De munsterkerk 
is er aan den Zaligmaker (Salvator) toegewijd en dat was reeds het geval vóór den 
giftbrief van Pepijn. Het is opmerkelijk dat Willibrord aan de eerste kerk die hij te 
Utrecht wijdde denzelfden naam gegeven heeft, en hij zal dus waarschijnlijk ook 
wel de inwijding van Susteren gedaan hebben.  
Zijne twee weldoensters, warme aanhangers van den Paus, waren met den zuiveren 
geest der christelijke evangelisatie bezield; de monniken, die zij in hare huizen 
vestigden behoorden voorzeker, gelijk Willibrordus zelf25 tot de groote orde der 
Benedictijnen, die zoowel in het frankisch als in het engelsch rijk de groote voor-
vechters waren der roomsche hervorming.  
Op de boorden der Maas zijn zij de eerste baanbrekers geweest van het 
christendom tusschen de nog heidensche bevolking26. Door hen voorzeker werd 
Vastrada, de stichteres van hun missiehuis, al spoedig als eene Heilige beschouwd. 
Ook nu nog wordt haar naam op de boorden der Suestra in eere gehouden en zijn 
hare daden bij de nakomelingschap in vergetelheid geraakt, hare deugden staan 
hoog aangeschreven in het boek der eeuwige vergelding.  

                                                      
25 Toen omstreeks 660 de kleine Willibrord nauwelijks gespeend was, zegt Alcuinus, werd hij aan de 
Benediktijnen van Ripon toevertrouwd en leefde daar en later te Melfont, als gewoon monnik totdat 
hij in 690 als missionaris naar de Friezen vertrok. Alberdingk Thijm, Op. cit., bl. 94.  
26 In al onze oorkonden der VIIIe eeuw vinden wij niet eene parochiekerk vermeld in de Maasgouw, 
en in de geschiedenis van Aldeneyck, St. Odiliënberg en Susteren komen de namen der heilige 
bisschoppen Lambertus en Hubertus niet eenmaal voor. Een teeken dat de streek toen nog missieland 
was, en dat er de grenzen der bisdommen wellicht nog niet vast bepaald waren. Zie daarover de pas 
verschenen studie van H. Van de Weerd; De H. Willibrordus onder de Vlamingen, in Dietsche 
Warande en Belfort, bd. XXII [1921], bl. 389-116 



Oude foto’s van Susteren - rustaltaren 
Wil Schulpen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altaar op de Marktstraat achtergrond raadhuis en café billard 
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De vereniging heeft een aantal oude foto’s ontvangen welke  gemaakt zijn door 
François Vaessen. Hij was een zoon van meester Vaessen, welke woonden in de 
Winkelstraat met uitzicht op de Raadhuisstraat. François stierf op jonge leeftijd in 
1935 en werd waarschijnlijk vijfendertig jaar. De foto’s zijn in de twintiger of 
begin dertiger jaren genomen. 
 
In vroeger eeuwen had Susteren zijn grote processie, ommegang genaamd, op de 
maandag na Drievuldigheidszondag. Bekend is dat de schutterij St. Sebastianus op 
Drievuldigheidszondag het koningsschieten had en dat de maandag erna de nieuwe 
koning zich in de processie presenteerde aan de mensen van Susteren. 
Uit het dagboek van kapelaan Bemelmans blijkt dat men in de negentiger jaren van 
de negentiende eeuw een sacramentsprocessie in de parochie kende. De 
verandering is te verklaren uit het processieverbod dat aanvankelijk door de 
Nederlandse staat werd opgelegd. 
Van een sacramentskermis is geen sprake nog in die tijd; de kermis wordt in de 
negentiende eeuw gehouden op de derde zondag in november, wellicht de huidige 
winterkermis  
Hoewel nog niet geheel zeker, zijn we vooralsnog van mening dat er drie 
rustaltaren vroeger langs de route stonden: een op de Markt, een overgang 
Marktstraat naar Feurthstraat tussen bakkerij Peters (“Nes van Rours”) en de gracht 
voor een fruitweide en een derde hoek Feurthstraat/ Stationsstraat, alwaar een 
kleine permanente ruimte naast het kruis vrijgemaakt was. 
 
De opbouw van de altaren blijkt eenzelfde patroon te volgen: boven alles uit staat 
een H. Hart beeld, eronder een kruisbeeld en op en doek voor de altaartafel de tekst 
“H.Hart van Jezus ik vertrouw op U”. 
 
Het eerste rustaltaar op de Marktstraat is goed te herkennen aan het raadhuis met de 
klokkentoren op de achtergrond. Ook is er het café biljard van de familie J. 
Meuffels. 
Bij de volgende twee altaren is minder duidelijk waar ze gestaan hebben; een 
duidelijk aanknopingspunt staat niet op de foto.  
 
Het is ook niet duidelijk tot wanneer de bijzondere verering van het H. Hart zo de 
sacramentsprocessie gedomineerd. Op sacramentsdag wordt gevierd dat Jezus 
Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als 
voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn 
waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in 
de Rooms-katholieke Kerk voor de geconsacreerde hostie bestaat, wordt op deze 
feestdag benadrukt. Wellicht dat hierin de oorsprong ligt van het gebruik van de H. 
Hart beelden. 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brood
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Consecratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hostie
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Zöstere 
Ad van Mierlo 

Van alle kènj in leedjes bezónge   
in gedichte de hemel in gepreze 
haw Zöstere wie eine Phoenix 
allang  
oet ziene asj mótte zeen herreze 
niks van det alles, 
niks  
is t’r van Zöstere terech gekómme 
alles, 
mer den ouch alles 
höbbe ze Zöstere aafgenómme 
waat is gebleve 
is ei verpauperd gaat 
waat ich minder leefhöb  
den det ich 't haat 
wie höbbe weer 
‘t eigelik zoa wied  
kènne laote kómme 
zónger  det weer 
ouch mer get höbbe óngernómme 
nemes dae Zöstere  
ouch nog mer get interesseert, 
zeker noe, 
naodat de verkezinge 
al lang weer zeen gepasseerd  
nae, 
mit Zöstere kump 't noajts mieë good 
wo ‘t aan óntbruk? 
geweuën aan mood 
mood,  
om van Zöstere  
weer ein sjtad te make 
wo blieve ós keuninge en heilige, 
die toch euver Zöstere zouwe wake? 
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Verenigingsnieuws 
Ad Feijen 

Jaaroverzicht 2010 
Wat het jaaroverzicht betreft, kan ik verwijzen naar het laatste deel van de 
“Geschiedenis van de Vereniging van Natuurvrienden” welke u in deze Heemklank 
aantreft. 
We hebben een fantastisch jaar gehad  met als hoogtepunt  de feestavond  in de 
Harmoniezaal. We hopen dat U het ontvangen boekje  van onze Zösterse 
kunstenaars  met veel plezier zult lezen. 
Ik wil allen, die, op welke manier ook, hebben meegeholpen tot het verwezenlijken 
van onze plannen, van harte danken voor deze medewerking en hoop ook in 2011 
op Uw medewerking te mogen rekenen. 
Iedereen alle goeds gewenst en een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar. 
 
Plaquette Louerstraat 14 met verwijzing naar majoor Evans 
In het kader van “65 jaar Bevrijding Susteren” hebben wij als Vereniging van 
Natuurvrienden aan de woning Louerstraat 14 een kleine plaquette aangebracht met 
de verwijzing dat majoor John Evans op 17 januari 1945 vanuit deze woning 
leiding gaf aan de bevrijding van Susteren door de Engelse B-Compagnie van het 
Queens Royal Regiment en hierbij zelf zwaar gewond werd.  
  
Boekje ter gelegenheid veertigjarig jubileum 
Tevens heeft het bestuur gemeend om, in het kader van het veertigjarig jubileum 
een boekwerkje uit te geven met gedichten en verhalen onder de dialecttitel “Zoa 
zagte ze in Zöstere”. Voor de leden van onze vereniging is het boekwerkje gratis, 
mede door subsidies van o.a. het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB-fonds.  

Voor gegadigden die géén lid zijn van onze vereniging is deze uitgave te verkrijgen 
door €  8,-- over te maken op Rabo-rekening 15.02.84.365 t.n.v. Vereniging van 
Natuurvrienden.   

CD met liedjes feestavond  
Ook wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een CD waarop de liedjes te 
beluisteren zijn die ten gehore zijn gebracht tijdens onze jubileumavond op 2 
oktober jl. door onze muzikale talenten.  

Ik wil de verslaglegging van de geschiedenis van onze verenging  besluiten met op 
te merken, dat Vereniging van Natuurvrienden  zich in de afgelopen veertig jaar 
duidelijk heeft gemanifesteerd binnen en buiten de gemeenschap. 

Ik hoop dat Susteren, en ook daarbuiten, nog lang kan genieten van de Vereniging 
van Natuurvrienden, die zich uiteraard nog lang zal inzetten  voor Susteren. 
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Programma 2011  
Onze activiteiten worden gegeven in de recreatiezaal van Vastrada. 

17 januari .  Susteren is sterk verbonden met pastoor Tijssen  en zeker  onze 
vereniging die een borstbeeld  voor hem heeft laten plaatsen . Om nog meer te 
ervaren  over zijn leven , hebben we de heer A Jacobs uit Hoensbroek uitgenodigd 
om ons hierover nader in te lichten. De heer Jacobs  heeft o.a. als  historicus in 
dienst van het bisdom Roermond  een biografie geschreven over, voor ons,  
“Pastoor Tijssen” . 

18 april  Jaarvergadering en “Annie”. Na de jaarvergadering houdt “onze Annie” 
een diapresentatie onder de titel:” Van Esjelegoonsdig tót Paosje”. Gebruiken rond 
Pasen zijn voor ons vanzelfsprekend, maar wat is een vastentrommeltje? Waarom 
eten we eieren? Wat is Beloken Pasen? Hoe zit het met de Paasdatum? Deze en 
vele andere tradities, verhalen en gebruiken met en over Pasen worden in de 
volksverhalen al  eeuwen verteld. Annie probeert alle raadsels te ontwarren. 
Mensen die niet (meer)  aan de paashaas geloven, zullen het zwaar krijgen om  niet 
op hun schreden terug te keren.  

13 augustus. Kroedwèsjzaengening en aansluitend fietstocht.    

18 juli Ligt nog niet helemaal vast. 

17 oktober. Zoals U na de geweldige filmavond van onze dorpsgenoot A. Vranken 
heeft gehoord,  is hij bezig aan een film over Susteren. Hij is aan het monteren en 
als ze klaar is op 17 oktober, zal ze gedraaid worden. Dus dit is onder voorbehoud. 
 
16 november. Gezamenlijke avond met de Veldeke kring Echt  
 
Voorstel  Reiscommissie reizen 2011 
10 mei. Onze 1e reis gaat naar Luik met rondleiding in het nieuwe Spoorwegstation 
Guillemins. Daarna via  Esneux naar Neuville-in-Condroz, van waaruit we een 
tocht maken door de Samsonvallei. 

12 juli. Dagtocht naar de Achterhoek waar we via Liervelde  met een grote 
kaasboerderij naar Vorden  rijden. Na de middag  maken we met een plaatselijke 
gids een Achtkastelenroute . 

20 september. Op veler verzoek gaan we nog eens naar Loosheim, waar een 
aangepaste collectie in de Krippana te bezichtigen is . Na de middag gaan we een 
mooie Eifeltocht maken . 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij U een mooi programma  voor 2011 aan kunnen 
bieden.  
 
De Reiscommissie 
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Veldeke krèngk Ech – jaorprogramma 2011 
2 februari 19.11 oer  bóntje aovend van de Aester Ech (entree € 5,-) 
23 februari  20.00 oer   jaorvergadering – Arnold Wassen 
26 maart  14.00 oer  Wanjeling euver de vestingswerke van Staeveswieërt 
15 april  19:00 oer  declamatiewedsjtried Ech. Kénjer drage gedichte veur. 
17 april    Echter revue 
29 april  19:00 oer  declamatiewedsjtried Zöstere. Kénjer drage gedichte veur. 
18 mei  19:00 oer  veurdrachsaovend: wènnaars declamatiewedsjtrieje, veurdrachte 
11 juni  19:00 oer gezinsmès te Peij 
18 juni  09:30 oer  natuurwanjeling Schroevendaals plas te Laak 
20 juni  20:00 oer  Laezing euver de Mesjtreechse heiligdómsvaart – Bert Beerkens 
10 juli   09:30 oer Op baejwaeg nao Mesjtreech - oetsjtepke 
21 september  20:00 oer Van Sinte Maerte tót Drie Keuninge –  Annie Schreuders-Derks                                   
26 oktober  20:00 oer Messjtreechs aardewek – J. Saat 
16 november    gezamelike aovend mit de Natuurvrunj 
17 december  19:00 oer Kersviering 
 
 
"Huisvrouw... zonder beroep?" – Museum van de Vrouw 

Een week van een dame als manager van het huishoudbedrijf vóór WOII (jaren 1900 – 
1940) met haar dienstmeid.  
Het verschijnsel dat men anderen inhuurt voor hulp in het huishouden bestaat al sinds 
mensenheugenis. De positie van de bedienden  binnen het huishouden is in de loop der 
jaren wel sterk veranderd.  
In het begin van de 19e eeuw hadden de vrouw des huizes en haar meid zowel in gezin als 
in huishouden nog een min of meer gelijkwaardige plaats. De vrouw had zeggenschap over 
alle doen en laten, maar samen bespraken ze de lopende zaken, deden de schoonmaak en de 
boodschappen en voedden ze de kinderen op. Het huishouden was een volledige dagtaak. 
Daarom bestond in de Nederlandse gezinnen meestal een strak weekschema met vaste 
punten, zoals de maandagse wasdag,  strijken op dinsdag en zo verder.  
Typisch voor de Nederlandse huisvrouw lijkt de grote aandacht die ze besteedde aan de 
reinheid van haar huis.  

Het einde van de 19e eeuw kenmerkt zich door een hechter wordend gezinsleven, dat geen 
plaats meer bood aan de meid. Daardoor zou de plaats van de meid in het gezin belangrijk 
veranderen. Haar status verschoof van tijdelijk gezinslid naar personeelslid, gesymboliseerd 
in werkschema´s en de verplichting een uniform te dragen. Het dienstbode-uniform werd 
ingevoerd en daarmee werd de meid gescheiden van het gezin. 
De meeste middenklassengezinnen hadden tot WOII één meid, die ook in huis woonde. Zij 
ontving onder andere kost en inwoning als deel van haar loon.  
In grote huizen kwamen vaak meer bedienden voor, elk met een andere taak of rang. 
Aanvullende hulp van de wasvrouw kwam op de wasdag, terwijl de rijkste gezinnen ook 
een kinderjuffrouw, een werkster voor vuil en zwaar werk en een kok of kokkin in dienst 
hadden.  
Daarnaast kwamen aan huis de huisnaaister, af en toe de tuinman en bovendien allerlei lui 
voor reparatiewerkzaamheden. 
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Susterense soldaten in de Indië-oorlog (1945-1949) 
Evert Zits 

Inleiding 
Het huidige Indonesië, bestaande uit een lint van meer dan duizend eilanden, dat 
zich rond de evenaar slingert, was vroeger een kolonie van Nederland. Dit 
immense gebied, vijftig keer zo groot als ons eigen land heette toen Nederlands 
Indië. 
Ruim drie eeuwen hebben de Nederlanders er grote rijkdommen vergaard, hetgeen 
wel gepaard ging met het bezetten van gebieden en het onderdrukken en uitbuiten 
van de inheemse bevolking. Een belangrijke rol in dit kolonisatieproces heeft de 
in1602 opgerichte Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)  gespeeld. Deze 
kreeg het monopolie om handel te drijven met de inlandse bevolking, die daarbij 
werd uitgebuit. 
Toen in 1799 de VOC werd opgeheven kwamen alle handelsbetrekkingen in Indië 
definitief in handen van de Nederlandse regering. Er werden grote winsten 
gemaakt, vooral door de invoering van het cultuurstelsel. Dit hield in dat de 
inlandse boeren één vijfde van hun grond moesten gebruiken voor producten die 
het Nederlandse gezag voorschreef. Deze cultures werden opgekocht door de 
Nederlands overheid tegen door hen zelf vastgesteld prijzen. Het cultuurstelsel 
vormde een belangrijke bijdrage aan de overheidsinkomsten. Het was de kurk 
waarop Nederland dreef. Maar de inlanders werden aan hun lot overgelaten en 
leefden vaak in erbarmelijke omstandigheden. Opstanden werden bloedig 
neergeslagen. 
Vanaf 1914 was bijna heel Indië onder Nederlandse bestuur geplaatst. Het kleine 
land aan de Noordzee in het verre Europa was heer en meester in het immens grote 
wingewest met zijn zestig miljoen inwoners. Het aantal Nederlanders dat er 
woonde was gering: ongeveer honderdduizend. Het KNIL (Koninklijk Nederlands 
Indisch Leger), dat slechts vijfendertigduizend man telde, handhaafde rust en orde. 
Enorme winsten uit opbrengsten van tabak, koffie, thee, suiker, rubber, olie en de 
mijnbouw vloeiden in de kas van de Nederlandse Staat en van particuliere 
bedrijven in Nederland. 
Tegen het heerszuchtig koloniale bewind van de Nederlanders kwam echter steeds 
meer verzet onder de inheemse bevolking, die naar zelfstandigheid streefde. Maar 
die was volgens de Nederlanders nog ver weg, getuige een uitspraak in 1936 van 
de toenmalige Gouverneur-generaal1 de Jong. “Ik meen nu wij driehonderd jaar 
lang in Indië hebben gearbeid, er nog wel driehonderd bij moeten komen, aleer 
Indië misschien voor een vorm van zelfstandigheid rijp zou zijn.” 
Wie kon toen bevroeden dat nog geen tien jaar later aan het Nederlands gezag in 
Indië een einde kwam, toen in 1945 de onafhankelijke Republiek Indonesië werd 
uitgeroepen. Helaas moest voor die onafhankelijkheid een zware tol betaald 
worden. 
 
                                                      
1 De Gouverneur-generaal was de hoogste gezagsdrager in Nederlands-Indië; een soort onderkoning. 



8 
 

Onafhankelijkheidsoorlog 
In het oorlogsjaar 1942 had het Japanse leger bij zijn opmars in de Pacific ook 
Nederlands-Indië  veroverd. Het land was nu in handen van de Japanners en aan 
het Nederlands gezag was een abrupt einde gekomen. Alle Nederlanders werden 
geïnterneerd in Japanse kampen. Tijdens de Japanse bezetting beraamden de 
nationalistische leiders Hatta en Soekarno plannen om, na beëindiging van de 
oorlog, de zelfstandigheid van Indonesië te verwezenlijken. 
Na de capitulatie van Japan op 14 augustus 1945, riep Soekarno de 
onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië uit en vormde een eigen regering. 
Nederland kwam hiertegen in verzet en wilde Indië kost wat kost behouden. Het 
was van groot belang voor de economische opbouw van het door de oorlog 
verarmde Nederland. “Indië verloren, rampspoed geboren”, was de algemene 
slogan. 
Er braken roerige tijden aan. De republikeinse beweging breidde zich snel uit en 
keerde zich fel tegen herstel van de koloniale politiek van Nederland. Dit ging 
gepaard met guerrilla-acties door gewapende, vooral jongere, Indonesiërs. Het 
werden jaren van chaos, excessen en terreur. Om uit de impasse te geraken vonden 
enkele conferenties plaats tussen delegaties van de Nederlandse regering en de 
Republiek Indonesië. Het onderlinge wantrouwen was te groot om tot een 
oplossing te geraken. Omdat gemaakte afspraken niet werden nagekomen en het 
geweld escaleerde, besloot de Nederlandse regering tot militair ingrijpen. Met de 
operaties die in 1947 en 1948 werden uitgevoerd, onder het mom van politionele 
acties, wilde de Nederlandse regering verbloemen dat het in feite ging om een 
koloniale oorlog. Het werd een complete misrekening. 
De handelwijze van de Nederlandse regering werd in de internationale politieke 
wereld fel veroordeeld. Uiteindelijk greep de Veiligheidsraad in en dwong Neder-
land de strijd te beëindigen en met de republiek Indonesië tot overeenstemming te 
komen. 
Aan het Nederlands koloniale bewind kwam definitief een einde toen op 27 
december 1949, in het paleis op de Dam in Amsterdam, de soevereiniteits-
overdracht plaats vond. 
 
Koloniale oorlog 
Bij het Nederlands-Indonesische conflict werden honderdtwintigduizend 
Nederlandse dienstplichtige soldaten op de been gebracht. Het waren jonge 
argeloze militairen van om en nabij de twintig jaar oud. Zij gingen er van uit dat zij 
een goede zaak dienden, overeenkomstig de opdracht ‘rust en orde’ te herstellen in 
het verre Indië, waarvan zij niet veel meer wisten dan dat het een Nederlandse 
kolonie was. Dat zij in feite werden ingezet voor herstel van een koloniaal bewind 
hadden de meesten van hen geen besef. 
Na een basistraining van slechts zes maanden gevolgd, door een inschepingsverlof 
van enkele dagen, vertrokken ze al naar het verre Indië, aan de andere kant van de 
aardbol. De soldaten werden vervoerd in grote troepentransportschepen, die twee 
tot drieduizend manschappen konden bergen.  
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Na een reis van ruim een maand zetten ze voet aan wal in Indië; een land met een 
tropisch klimaat en vreemde zeden en gewoonten. Gedurende de tijd dat zij in Indië 
verbleven, gemiddeld drie jaar, waren velen betrokken bij gevechtshandelingen en 
werd de gruwel van de oorlog voor hen werkelijkheid. Zes duizend twee honderd  
negenentwintig soldaten keerden niet meer terug naar het Vaderland. Ze vonden in 
Indië hun soldatengraf. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Van Susteren naar Indië  
Ook Susterense dienstplichtige soldaten werden naar de Oost uitgezonden. Onze 
gemeente bestond toen uit de kerkdorpen Susteren-kom, Mariaveld en Dieteren en 
telde ongeveer vijfduizend inwoners. Hier volgen de namen van de Susterense 
militairen: 
 
 
 
  

Foto gemaakt op het dek van het troepentransportschip ‘Volendam’ na 
aankomst in haven van Tandjong Priok: 23 april 1949. 
Staand v.l.n.r.  Arno van Helden, Eddy Lambermon, H. Voss en Sjeng Peters. 
Knielend v.l.n.r. onbekende, Ran Neuray, Nico Fiddelers en Jac Neuray. 
Sjeng Peters en Nico Fiddelers, die reeds langer in Indië verbleven, waren ter 
begroeting van hun juist gearriveerde dorpsgenoten aanwezig. 
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Mariaveld 
Bachus P. 
Boeyen A. 
Claessen R. 
Craenen P. 
Damen J.  
Damen S. 
Dings J. 
Eberson A. 
Eberson H. 
Engelen H. 
Ermans J. 
Faassen G. 
Fiddelers N. 
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Hamacher W. 
Helden A. van 
Helden M. van 
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Hermans H. 
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Wirtz L.  

Susteren-kom 
Bergh K. van de 
Burght G. van de 
Custers P.  
 (N. Guinea) 

Delsen L. 
Denis J. 
Derks J. 
Geelen F. 
Havens J. 
Heckmans H. 
Honings H. 
Janssen H. 
Lambermon E. 
Lambermon E. 
Martens M. 
Mertens H. 
Neutgens K. 
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Paulussen J. 
Peters J. 
Rours F. 
Voss H. 
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Dieteren 
Damen J 
Dullens F. 
Hoorens J.  
 (N. Guinea) 
Hoorens W. 
Houtackers M. 
Meuffels H. 
Schlangen G. 
Spelthan Ch. 
Winkel G. van de 

 
Thuisfront 
Zoals dat in de meeste plaatsen het geval was werden ook in de Susterense 
kerkdorpen, thuisfrontcomités opgericht. Het doel was om de band tussen ‘de 
jongens in Indië’ en de thuishaven te verstevigen en hen moreel te steunen. 
Een geschikt middel hiertoe vormde de uitgave van een contactblaadje. In 
Mariaveld heette het ‘Palmexpres’, in Dieteren ‘de Schakel’ en in Susteren-kom 
‘Gazet zonder naam’. De blaadjes werden geheel in eigen beheer geproduceerd. 
Het moet voor de medewerkers een hele opgave zijn geweest, want in die 
armoedige na-ooorlogse tijd beschikte men slechts over gebrekkige type- en 
stencilapparatuur.  
Aan kopy was meestal geen gebrek. Uitvoerig werden ‘de jongens in den vreemde’ 
geïnformeerd over het wel en wee van de thuishaven. Deze verslaggeving van 
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plaatselijke grote en kleine gebeurtenissen schetst een  mooi beeld van de 
Susterense en Dieterense gemeenschap in de na-oorlogse jaren. Via de 
contactblaadjes hielden de soldaten op hun beurt het thuisfront op de hoogte van 
hun belevenissen in de tropen. 

Omslagtekening van het contactblaadje van thuisfront Mariaveld 

 

Dichterlijke dorpsgenoten 
Er waren ook dorpsgenoten die in de pen klommen om gedichtjes te schrijven, die 
in de contactblaadjes werden gepubliceerd. Hier volgen er enkele: 
Kerstnacht in Indië   
Voorbij is de dag, ’t is weer nacht in de tropen, 
Alles wat leeft, ademt stilte en vree. 
Zacht speelt de wind door de kruinen der palmen, 
En heel ver weg, ruist ’t lied van de zee. 

Daar in die eenzaamheid,onder de sterren ,  
Staat er 'n Hollandse jongen op wacht.  
Dapper z'n plicht doend,altijd op z'n hoede,  
Starend ,ver weg, in de maanlichte nacht.  

Kerstnacht;'t Was altijd zo mooi toen hij thuis was, 
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Hoe lang zal ‘t duren, eer 't zo weer zal zijn?  
Hij ziet in gedachten 'n kerstboom, vol zilver,  
Daaronder 'n kribje, eenvoudig en klein.  

En als dan thuis straks de avond gaat vallen, 
Zal Moeder ‘t zijn,die de kaarsjes ontsteekt,  
Dan zal t 'stil zijn, men zal aan hem denken,  
Die, ver weg, op ‘t Kerstfeest ontbreekt.  

Zo peinzend verkort hij de eenzame uren, 
Heel stil voor zich heen; slaat hij dan ' n kruis,  
En bidt tot ‘t Kerstkind: “O God,  geef toch vrede,  
Dan vier ik ‘t volgende Kerstfeest weer thuis. 

 
Tilly Broen-Delsen 

 
Jongen  
Jongen in Indië, hoe gaat het daarginder? 
Wat werk je daar en hoe gaat dat je af? 
Kan je de koperen ploert wel verdragen? 
Valt jou het Hollandse leven niet af? 

We willen maar vragen, steeds meer van je weten, 
Wanneer er een brief komt, is elk op de been. 
Die ’t vlugst is, krijgt dan de eer van te lezen, 
En heel de rest staat benieuwd om hem heen. 

Ach kon je maar eens één dag hierheen komen! 
Ons alles vertellen, hoe het je daar gaat. 
’t Is alles zo vreemd voor ons, niet te begrijpen, 
Hoe jij in dat vreemd land tussen vreemden staat. 

Maar je bent toch een flinke Hollandse jongen! 
Dus weten we dat het goed met je zal zijn. 
Bereid om te helpen, daar waar ze het vragen, 
En op een manier, waar wij trots op kunnen zijn. 

Jongen in Indië, we denken steeds aan je! 
De kinderen bidden voor jou, ieder dag. 
En ik ben van dat fijn Limburgs fruit aan het wecken, 
… voor de vla, wanneer je weer terugkomen mag. 

 

Mam2 

  

                                                      
2 Pseudoniem van mevrouw Anneke Derks-Teurlings van de Volmolen 
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’t Pertrètje 
Hae sjtuit dao druimend in de nach. 
De ‘sjten’ los in z’n handj. 
Dao in die sjtille einzaamheid. 
Kump ’t heimwieë nao z’n landj. 

Den haolt t’r oet z’n bènnetesj. 
De foto van zien Mam. 
Det sumpel zjwart pertrètje. 
Det is z’n laevesvlam. 

En mit det dingske in z’n knuus. 
Geleund taege ne boum. 
Vergut t’r al z’n jóngeszörg. 
En druimp t’r ziene droum. 

Mam, ich wól nog èns klein zeen. 
Zoan kaelke van veer jaor. 
En nog èns zitte oppe sjoat 
En sjpele mit eur haor … 

Hae sjtuit dao druimend in de nach. 
De maon is groat en klaor. 

 
E.Z. 

 
Geestelijke bijstand 
Natuurlijk zorgden mijnheer pastoor of mijnheer kapelaan voor een geestelijke 
bijdrage in stichtelijke bewoordingen en in de voor die tijd gebruikelijke zweverige 
stijl. Enkele citaten: 
“In het brevier van zondag bidt de priester:’Wend mijn ogen vlug opzij, geen 
ijdelheid verlokke mij.’ Iedere katholieke jongeman mag tegenwoordig gerust 
hetzelfde bidden en wel iedere dag in zijn morgengebed. Voor de gevaren die hij 
die dag tegenkomst. Want ook hier: ’t kan zo gauw gebeurd zijn. In één ogenblik. 
De bedwelmende aanslag kan de ogen opeens dof en wazig maken, zodat ze ‘God’ 
niet meer zien, gelijk alleen de ‘zuiveren van harte’ dat kunnen. In één ogenblik 
kan het gebeurd zijn, heel de verwoesting.” 

“Kerstmis. Werd Christus duizendmaal in Bethlehem geboren en niet in U; Gij 
blijft toch eeuwiglijk verloren.” 

“De mooie traditie getrouw, trok 15 agustus weer de processie door Mariaveld. 
Heel vroeg in de moirgen waren de mensen aan het werk geweest om hun Schepper 
een zo waardig mogelijke ontvangst te bereiden. Een grote menigte, biddend en 
zingend, begeleidde en huldigde de Koning aller eeuwen op Zijn zegetocht door 
Mariaveld, die ook nu ongetwijfeld als de grote Weldoener door onze straten trok.  

Zo’n processie met de Machtigste, de meest Liefdevolle, de Almachtige temidden 
van zwakke, hulpbehoevende mensen, maakte een diepe indruk.” 
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“Mannen, heb een onwankelbaar Godsvertrouwen. Uw plaats daar in Indië is Zijn 
wil, en … Hij, Uw machtigste Vriend volgt u met interesse van dag tot dag.” 
 
In die tijd speelden kerk en geloof nog een grote rol in het leven van de mensen. Er 
werd dan ook intens en op velerlei wijze gebeden en geofferd voor  het behoud en 
een voorspoedige thuiskomst van de Susterense jongens in Indië. Zo werd jaarlijks 
in de meimaand, vroeg in de morgen, door vrouwen en meisjes een bidtocht 
gehouden naar ‘’t Kapelke aan ’t Hout’. Ook vonden er bedevaarten plaats o.a. naar 
de kapel in het Zand te Roermond. Er waren aparte thuisfrontmissen en speciale 
gebedsacties ‘om God te vragen de soldaten rein en gezond naar ziel en lichaam 
terug te voeren’. Ook in scholen werd voor hen gebeden. In de kerkportalen waren 
foto’s van de jongens opgehangen. Van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat 
brandden er kaarsen voor hen in de Mariakapel van de kerk van Mariaveld. 

 

Pakketjes 
Het thuisfront verschafte de soldaten in Indië niet alleen morele steun, maar ook 
hulp in natura. Een belangrijke activiteit was namelijk het zenden van pakketjes. 
Dat vond op geregelde tijden plaats, met name op feestdagen zoals kerstmis en 
pasen. De pakketjes bevatten onder meer: 
 
1 pakje scheermesjes 
1 tube tandpaste 
1 stuk zeep 
2 pakjes sigaretten 
1 pakje shag 
2 rollen pepermunt 
5 pakjes kauwgum 
3 kaartjes wolgaren 
1 klos wit garen 

4 naalden 
1 paar wollen sokken 
2 pakjes vloeitjes 
1 rol vruchtendrops 
1 bus vis 
1 medailles van O.L.V. van Altijd 
durende bijstand 
1 foto van H.M. de koningin

 
 
(Misschien hadden de jonge soldaten meer plezier beleefd aan een hippe foto van 
de toen zeer populaire zwemfilmster Esther Williams.) 
 
Om te beschikken over de benodigde financiën organiseerden de thuisfrontcomités 
tal van acties. Ook werden bijdragen ontvangen van plaatselijke verenigingen. 
“Thuisfront” was een begrip en genoot allerwege veel sympatie.  
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Tijdens zijn diensttijd in Indië ontving 
dienstplichtig soldaat Jan (Sjeng) Peters 
uit Susteren per vliegpost de groeten van 
enkele dorpsgenoten. De groeten waren 
geschreven op een bierviltje! Volgens de 
poststrempel op de postrzegel (2 cent) 
werd het verzonden 19-4-1949. 

 

 

 

 

Op de achterzijde staat vermeld: 
Drukwerk per Avion dpl. Soldaat Jan Peters 
281127724 H.K.M.L.  Batavia. Groeten Marie op 
de Hoek Harry Marcel Ge Theo Peters. 

Op  de voorzijde: Tant Nes  Willy  Broer Heintje. 

Oorlogsveteraan Sjeng Peters, Winkelstraat 2, 
heeft dit curieuze bierviltje altijd bewaard, maar 
heeft het onlangs geschonken aan de huidige 
kastelein van café d’n Hook, Marius Janssen. 

 

 
 
 
Thuiskomst 
Alle zesentachtig Susterense soldaten keerden veilig huiswaarts. Zij konden van 
geluk spreken. Zeker als men bedenkt dat van de negen uitgezonden soldaten uit 
het naburige Maria Hoop er drie in Indië sneuvelden. 
 
 
Blijkens onderstaandkrantenberichtje (mei 1951) was G. van Ool de laatste Indië 
vaarder die in Susteren terugkeerde. 
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De thuisfrontcomités waren overbodig geworden en werden ontbonden. Daarmee 
verdwenen ook de contactblaadjes. 
De Dieterense Schakel maakte echter een doorstart! In 1962 werd de draad weer 
opgepakt en volgde een tweede versie van het contactblad. Ditmaal om morele en 
financiële hulp te verlenen aan missionarissen uit Dieteren en andere plaatsen. Via 
de Schakel werden in de loop der jaren talloze acties gevoerd die grote sommen 
geld opbrachten ten bate van met name de Derde Wereldlanden. 
De Schakel, die met de huidige negenveertigste jaargang op een gouden jubileum 
aankoerst, groeide uit tot het maandblad van Dieteren, een kroniek die uniek is in 
zijn soort. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij gelegenheid van het vijfentwintig jarige bestaan in 1987                                   
van de tweede versie van de Schakel, ontving burgemeester                                        
Hans van Mierlo uit handen van redactielid Jo Dullens de                                  
herdruk van de Indië-Schakels. 
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De woning van de teruggekeerde militairen 
werd steeds versierd door het 
thuisfrontcomité of de buurt. Deze foto is 
gemaakt bij de thuiskomst van soldaat Sjeng 
Peters. Hij staat met zijn vader en moeder 
voor het ouderlijk huis; Raadhuisstraat 7 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De thuiskomers ontvingen van het 
gemeentebestuur een fraai 
geëmailleerde plaquette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronvermelding 
‘Als het vaderland roept …’. Uitgegeven in mei 2010, onder auspiciën van de Stichting 4 mei 
herdenking Echt-Susteren. Een boeiend relaas over de lotgevallen van de circa tweehonderdvijftig 
militairen uit alle kernen van de huidige gemeente Echt-Susteren, die bij de Indië-oorlog betrokken 
waren. 
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Hou van de mensen 
zoals ze zijn 
er zijn namelijk geen andere 
Loek Storken 
 
Ónger dezen titel wool ich ’t èns höbbe euver wie luuj zeen, wo ze det (mesjien) 
van höbbe, of ze dao get aan kènne doon, of det aangebaore is of euvergeërf, of ze 
mesjien urges get aan wille verangere, mer ’t toch neet kènne laote, kortóm 
allemaol van die MINSJELIKKE DÈNGER. 
D’n eine lieët alles mer gewaere, d’n angere zit euveral mit ziene sjnater tösje. 
Den eine is kortgevaes, mer det haet d’r van zienen opa en dao kan d’r dus 
(mesjien) ouch neet zoaväöl aan doon. 
Den angere is ein echte plekplaoster. Det is dèks waal lestig, mer det zeen waal 
dèks hiëel gezellige luuj. 
Weer einen angere wurdt ummer poeplestig ester get gedrónken haet. Mer ja, 
ummer doos is ouch neet alles !  
Tösje häökskes trouwes : zate luuj sjpraeke waal de waorheid. 
Lèts tróf ich eine aan de theek mit ei geweldig sjtök in zien kammezäölke en dae 
vertèlde mich : “Ich höb 15 jaor in Ech op ’t gemeintehoes GEZAETE, 
                           toen bèn ich in Remunj gaon WIRKE ! 
’t Is “óngelofeloos” wie emes mit ei sjtök in die vaan totaal ónbedoeld en ónbewus 
de nagel zoa op de kop kan treffe!   
D’r zeen luuj die höbbe ein vrouw mit ei “gaat in de handj”, mer det is nog ummer 
neet zoa erg es de gansen daag ein “handj in dien gaat”.  
D’r zeen ters ouch, die zeen hiëel gaw neuëtelik, einen angere is  euvervruntjelik,  
poeplief zoagezag, dao wurse soms ouch neet te gooj van. Weer einen angere is zoa 
veursjneppetig wie de pes, mer waat wilse mit zó’n moder !  
En zoa höbse dus ummer get. 
In feite mósse bliej zeen det dit allemaol gein ziekte is, want den höbse pas ech get. 
De luuj zeen noe einmaol gewènd óm zich euver de geringste sjeet op te rijge. 
Zoa zeen d’r ouch van die makkers die kènne d’r neet taenge detse niks te doon 
höbbe. Die gaon den oet vervaeling weer anger luuj jage of lestigvalle. 
D’r zeen ters die wille ummer aandach, angere kènne dao noe jus gaar neet taenge 
en kriege den eine kop wie ein kroat. 
D’r zeen ters ouch die zeen hartsjtikke kreuëspel, terwiel einen angere noe net weer 
einen hieële roewe baer is.  
Oet den eine, dao is gein woord oet te kriege, den angere, dae verköp konstant 
sjaele zeiver. D’n eine is bloodserieus, d’n angere, dao kump gein versjtenjig 
woord oet, dae zeivert zich konstant get oet ziene nak. 
Veur zoa wied es ich ’t kan bekieke, zeen dao de lètste jaore nog allerlei “leuke” 
variaties biegekómme ! 
Geer zeet waal : Oze Leven Hiëer haet hiëel väöl raar Chineze en raar veugel in 
ziene volière. En eder veugelke zungk wie ’t gebek is ! 
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Ein van de allermeuilikste lesse van ’t laeve is, det luuj allein op hun (eige) maneer 
van emes kènne hawte, en neet op dien maneer (Alice Stuart). 
En det doert bie väöl luuj ein ieëwigheid ieër ze det door höbbe, en den nog einen 
hieëlen tied veur ze det geaksepteerd höbbe. D’r zeen d’r ouch einen houp, die 
kómme zoa wied gaar neet. 
Veur degene die nog ein of eine zeuke: D’n ideale man of vrouw besjtuit neet, en 
vunsje dus ouch neet. Geer wèt toch zeker wie det gekómmen is, hè ? Neet, nou 
den zal ich uch det èns gaw verdutsje ! 
Toen God de mansluuj en de vrouwluuj haet gesjaope, belaofde hae hun detse op 
ederen hook en kantj van de “aarde” ei good en ideaal vrouwmesj of eine gooie en 
ideale manskael zouwe kènne vènje. En toen maakde hae de “aarde” dus róndj …!  
Bèn dus mer alvas bliej esse eine gooie of ein gooi höbs of vunsj ! En laot mer 
gerös èns eine kieër euver dich loupe, MER WAAL NEET OP EN AAF ! 
Ouch in Sjpanje höbbe ze det al hieël lang in de gate, want op bienao elken 
dansaovend wurdt dao gesjpeeld en gezónge : “Por qué te quiero , mucher ?”  In 
good plat vertaald is det :” Woróm hawt ich noe toch (in Godsnaam) van dich, 
vrouwmesj ?”  Ouch dao höbbe ze dus al lang in de gate, detse door d´r neet aan te 
beginne zich einen hieëlen houp iëlenj en sjtrapatse hawwe kènne besjpare, mer 
ouch dao trappe ze d´r dus toch ummer weer in, net wie hie. 
Kiek, en det is noe dus minsjelik !  

Esse einmaol eine gooien aezel höbs 
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Zoawied es ich det dao höb kènne bekieke, pakke ze dao zoawiezoa alles ei bietje 
mekkelikker en eenvoudiger op en akseptere ze de tekortkómminge van ´t laeve en 
van de luuj get mekkelikker. Mer mesjien is det, ómdet ’t dao ein hieël sjtök 
wermer is, ouch ein hieël sjtök mekkeliker. Es ’t ei flink sjtök kawwer is, trèkse al 
vanzellef ei lestiger gezich.     
Zoa mósse ouch neet sjelje op luuj die zich hun fijn appelesienevelke höbbe laote 
versjangelere door zich te laote tatouere. Det zeen geweun luuj die nog neet weite 
detse daoveur noe jus ’t papier en ’t sjilderdook höbbe oetgevónje. ‘t Is natuurlik 
waal te haope detse esse nao de wc mótte, detse den waal weite wo det papier veur 
is. 
Ein anger verhaol is ’t taaltje det sommige kalle. Zoa zeen ters die zègke : ” Ich 
versjtaon dao niks van”. ’t Is toch hartsjtikke sjoan det ze allemaol anges kalle, det 
ze allemaol ein eige modersjpraok höbbe. 
Zoa heuërde ich op ’t Pruusjes èns ei verhäölke euver ’t versjil tösje einen Turk en 
eine Bayer. Wat det versjil is ? “Ganz einfach” : 
 Es einen Turk Duitsj kalt, versjtuisse hem, 
 es eine Bayer Duitsj kalt, versjtuisse gein neut en meinse det ’t einen Turk is ! 
Trouwes, euver Bayern gesjpraoke : Dae Louis van Gaal dae dao trainer is, det is 
toch einen echte barg. En toch ligk dae aevegood gaer mit zien vrouw “Löffelchen-
Löffelchen”. En waem is noe de grótste zjwetskammezaol : van Gaal of Cruyf ? 

Elke minsj is mer eine minsj. En elke minsj kump te kort, noe net ómdet ’t eine 
minsj is. 
En elke minsj is dus in ei bepaald opzich ouch einen aezel. Det zuusse ouch elken 
daag weer opnuuj op den tillevisie en in de gezèt. Ouch Sinterklaos is einen aezel ! 
Bèn dus bliej mit daen aezel. Weer höbbe gein angere. 
Väöl mansluuj of vrouwluuj sjaffe zich op ei gegaeve moment ouch ein nuuj of 
eine nuuje aan. Ich dènk det det neet ummer neuëdig of baeter is. ESSE EINMAOL 
EINE GOOIEN AEZEL HÖBS ………….! En baeter ein geweun mösj in de handj 
es tiën raar veugel in de lóch ! 

Luuj, doe zouws dich de gansen daag d’r aan kènne ergere, mer doe bès d’r neet 
toe verplich. Doe zouws d’r mesjien ouch óm kènne lache. En mit kènne lache! 
Soms sjnapse d´r geine nondedjuu van , mer…….. 
WIJ ZIJN NIET OP DE WERELD GEZET OM ELKAAR TE DOORZIEN, 
MAAR OM NAAR ELKAAR OM TE ZIEN !  

Al hieël lang geleeje zag de Chinese filosoof Lao-Tse:  

Als je geen vertrouwen stelt in anderen,  
Zal je ook nooit het vertrouwen van anderen winnen 
                             Lao-Tse, Chinees filosoof , ongeveer 600 v.Chr. 

Det zal den waal zoa zeen, mer aaf en toe sjient det toch verreks lestig te zeen ! 
Laote w’r dus mer eindige mit de Nederlandse dichteres Jacqueline van der Waals : 
Heb mij lief, 
Gelijk ik ben. 
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Eetcultuur en etiquette voor de feestdagen 
Annie Schreuders-Derks  

Er zijn altijd duizenden redenen om familie en vrienden op een etentje te vragen. 
Een speciale gelegenheid, een feestdag, of als alles gewoon voor de wind lijkt te 
gaan, kan men dat ook wel eens vieren. Een feestelijk etentje kan de dagelijkse 
sleur doorbreken. Er wordt gebakken, gekookt, gebraden, het zilver wordt gepoetst, 
antieke schalen en serviezen worden weer eens gebruikt en het damast gestreken.  
Dat het er in vroeger tijden aan tafel anders aan toe ging dan wij nu gewend zijn, is 
zeker een feit. Hoe vreemd sommige van deze gewoonten ook nu voor ons lijken, 
ze werden toen ook al door etiquette bepaald.  
"Met drie vingers in het zoutvaatje zitten verraadt “boerse manieren”", zegt 
Erasmus in zijn etiquetteboekje voor jongens uit 1530. In dit soort 
manierenboekjes, waarvan er sinds de late middeleeuwen veel verschijnen, werd 
gedicteerd hoe de burgerij zich diende te gedragen. Ze waren het antwoord van de 
burgerij op de hoofse ceremonieboeken, waarin de etiquette voor het hof en de adel 
werd vastgelegd.  
Alle mogelijke soorten van gedrag werden hierin besproken, waaronder die bij het 
eten, de sociale bezigheid bij uitstek immers. Naast de vermaningen zoals niet 
boeren, spugen of je botjes op de grond gooien, komen ook de eetinstrumenten aan 
bod. 
Door de kookkunst van Carême en andere grote chefs ontstond het woord 
gastronomie, (uit het Grieks gastros = maag, nomos = wet), in 1835 als begrip door 
de Académie Française erkend. Een van de grootste veranderingen uit de 
negentiende eeuw zou de overschakeling zijn van de bekende service à la 
Française, waarbij alle gerechten tegelijk op tafel gezet werden, naar de service à la 
Russe, waarbij gerechten na elkaar werden neergezet voor de gasten. Een gevolg 
daarvan was de menukaart, daar de gerechten niet meer op tafel stonden maar in 
een van tevoren bepaalde volgorde werden uitgeserveerd.  
De eetkamer met de constant opgestelde tafel is in de negentiende eeuw pas een 
vast onderdeel van de inrichting geworden. 
Voordat het bord haar intrede deed, at men van ronde of rechthoekige plankjes van 
hout of van tin. De versierde kant van dergelijke borden werd tijdens het eten naar 
beneden gedraaid. De rijke Romeinen gebruikten broden als bord. Gedurende de 
maaltijd absorbeerden deze de (vlees)sappen. Het beleg aten ze op, het brood werd 
gegeten of werd eenvoudig weggegooid of aan de armen gegeven.  
Pas halverwege de 16e eeuw wordt het de algemene gewoonte om direct van 
borden te eten. Naast tinnen borden werden er in deze periode ook houten borden 
en borden van Delfts porselein gemaakt. Het bord met een vork werd voor alle 
gangen gebruikt.  
In de 18e eeuw werden borden onderdeel van een compleet tafelservies dat onder 
meer ook serveerschotels omvatte. Dit waren de eerste serviezen die qua stijl een 
eenheid vormden. Dinerborden hebben een doorsnee van 23 tot 25 cm. Dessert en 
broodborden zijn kleiner. 
Maar in de 19e eeuw was in vele huishoudens het etensbord zelfs nog een luxe. 
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Borden worden vaak afzonderlijk verzameld puur om hun decoratieve waarde. 
Het zilveren tafelbestek bestond in het begin van de negentiende eeuw nog uit 
grote en kleine couverts met messen. Maar vanaf omstreeks 1840 tot in de 
twintigste eeuw werd het aantal dienlepels en couverts gigantisch uitgebreid. Voor 
letterlijk ieder gerecht werd een apart bestek gecreëerd. De messen kregen 
messenleggers zodat het fraaie damast niet bij een tweede maal opscheppen door 
het al gebruikte mes bezoedeld werd. 
In de achttiende eeuw was het nog niet gebruikelijk bij het tafeldekken de glazen 
op tafel te zetten. Ze werden aan het dressoir of aan de dientafel ingeschonken en 
door bedienden op een zilveren serveerblaadje aangereikt. Werd er een intiem 
soupertje gehouden, waar het personeel zo weinig mogelijk bij aanwezig was, dan 
bevonden de flessen en de glazen met wijn en water zich al op de tafel. Soms ook 
naast de tafel op kleine dientafeltjes met houders om flessen en glazen te koelen.  
Wijnkoelers bestonden al in de middeleeuwen. Porseleinen, aardewerken en 
zilveren wijnkoelers voor één of twee flessen kregen een plaats op tafel.  
Naast het kristallen likeurstel had men een zgn. “tantalus” drie kristallen karaffen 
met stoppen die met een metalen beugel met een slot werden afgesloten zodat de 
bedienden niet konden proeven van de likeur. Een “tantalus”-kwelling dus.  
Ook de glazen werden gekoeld sinds ongeveer 1700. Dit deed men in een 
zogenaamde “monteith” een zilveren of porselein koelvat met “inkepingen” waarin 
de voet van de glazen werden gehangen. De glazen hingen zo in ijsgekoeld water. 
De benaming van deze glazenkoeler komt van een Schots edelman die een mantel 
droeg met inkepingen in de zoomrand. Door onwetendheid werd de koelschaal 
later vaak als punch- of bowlschaal 
gebruikt.  
Omstreeks 1820 werden de eerste 
glasserviezen vervaardigd. Aparte glazen 
voor water, rode, witte wijn, sherry, 
Madeira, port en rijnwijn. Later in de eeuw 
nog aangevuld met glazen speciaal voor 
Bourgogne en Bordeauxwijnen, Elzas en 
Moezelwijnen, cognac, champagne, bier en 
dergelijke. Bovendien kwamen er nog 
vingerkommen, fruitbordjes, dienschaaltjes 
voor compote enz. 
 
Door het teruglopen van het aantal personeelsleden leerde men “gemakkelijker” 
leven. In de hogere kringen verdween het gebruik zich enkele malen per dag te 
verkleden voor de thee, voor de visite of het diner thuis. Maar bij speciale 
gelegenheden is er natuurlijk een uitzondering. 
Met “Black Tie” bedoelt men een smoking. Een smoking is een tweedelig 
herenkostuum dat wordt gedragen als avondkleding, dat wil zeggen bij (formele) 
feestelijke gelegenheden. Het bestaat uit een zwarte broek met aan de zijkant een 
fluwelen streep en een zwart jasje met lapellen (lapel = jasomslag), een wit 
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smokingoverhemd (een dress shirt), een cumberband (een sjerp afgeleid van het 
Britse militaire uniform in Brits-Indië, die geplooid om het middel wordt gedragen 
en van hetzelfde materiaal is gemaakt als het strikje en de lapellen) en een zwarte 
vlinderdas. In de tropen wordt ook wel een "tropensmoking" met een zwarte broek 
en een wit jasje gedragen. 
Smoking of smoking jacket verwijst naar een jasje dat gedragen werd na het eten, 
wanneer de heren zich terugtrokken van het vrouwelijk gezelschap en gezamenlijk 
een sigaar rookten. Dit gebruik was om rooklucht uit de nette kleding te houden. 
Het jasje werd hierna weer verwisseld voor het nette dinnerjacket. Dit is dus de 
correcte term. De naam dinnerjacket geeft meteen duidelijkheid.  
De schoenen onder een smoking of rok dienen van glad zwart leer te zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zout is een geluksbrenger. 
Zout symboliseert de aanwezigheid van God op aarde en werd om die reden al 
sinds de oudheid zorgvuldig gepresenteerd.  
Zout heeft geestenwerende krachten. Het was lang een betaalmiddel, (zout sal, 
salaris is rijkdom). Sommige mensen nemen altijd een zakje zout mee om succes in 
zaken te hebben. 
Het schenken van een boterham met zout bij het betreden van een nieuwe 
woning maakt dat je geen kwade geesten binnenkrijgt en bovendien zorgt het 
ervoor dat je, zolang je in dat huis woont, geen armoede lijdt.  
Zout op de tong kan je voor gevaren behoeden. 
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Peper- en zoutvaatje: rijkdom. Symbool van goed huwelijk: peper en zout zijn twee 
tegenstellingen die elkaar aanvullen, altijd samengaan en zich samen in één potje 
wagen.  
Met zout knoeien zou ongeluk brengen. Wanneer men met zout knoeit, moet men 
onmiddellijk zout over de linkerschouder gooien; in de ogen van de slechte 
geesten. Links is ook de kant waarlangs de duivel mee zou gluren. Men hoopte op 
die wijze een ernstige ziekte af te wenden. Wanneer iemand in het donker naar 
buiten gaat, moet hij steeds zout in zijn hand houden, wil hem niets overkomen.  
Hierdoor ontstonden de diverse rituelen rondom het zoutvat op tafel.  
Tot jaren ’20 was het zoutvat een statussymbool voor de huisvrouw en belangrijk 
attribuut op tafel. Het werd het eerst op tafel gezet en het laatst eraf gehaald. 
Problemen worden verholpen door het zout altijd op tafel te laten staan, zoals in de 
meeste restaurants de gewoonte is. Degene die bij tafelschikking het dichtst bij het 
gemeenschappelijke zoutvat werd geplaatst, stond hoog in aanzien. Zie Engelse 
uitdrukking: "He is sitting behind the salt" (Hij heeft een vooraanstaande plaats). 
“Hae zit weer achter ´t zawt”  (hij vindt zichzelf erg belangrijk). Vandaar setjes van 
zes vaatjes om het probleem van status te omzeilen.  
Alleen de eter zelf mag zout over zijn eigen eten strooien. Het was zeer ongepast 
iemand ongevraagd het zout aan te reiken, daarmee suggereerde je dat je diens 
conversatie al te zouteloos vond! 
 
De heilige Rupertus noemt men de zoutheilige. Zijn feestdag 27 maart, ook 24 
september, is oorspronkelijk op de dag van het overbrengen van zijn relieken naar 
Worms. Hij is de patroonheilige van mijnwerkers die in zoutmijnen werken. In de 
streek rond Salzburg, het land dat bekend is om de zoutwinning, is hij patroon van 
de zoutmijnbouw. Hij wordt afgebeeld met een zoutvat. 
Hij wordt ook aangeroepen tegen beten van dolle honden, tegen wondroos, 
infecties en zweren.  
Vanwege zijn feestdag in maart geldt de weerspreuk: “Is op Sint Rupert de hemel 
rein, zo zal het ook in juli zijn.” 
 
 

Wie op oudejaarsavond of op nieuwjaarsdag vis at,  
zou het hele komende jaar genoeg geld hebben.  

Als een vrouw met kerstmis een vissenstaart in twee 
even grote helften kon verdelen, zou zij weer maagd 
kunnen worden.  

Als men de graten van een op kerstavond gegeten vis 
onder een vruchtboom uitstrooit, brengt dat een 
bijzonder rijke oogst. 

Iemand die vissenkoppen eet zal waanzinnig worden. 
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De heilige Sanderbout (1) 
Wil Schulpen 

Onder de veertien met naam bekende heiligen van Susteren3 neemt Sanderbout wel 
een bijzondere plaats in. De reden is wel hierin gelegen dat aan zijn heiligheid 
steeds meer getwijfeld wordt. Zo meende een geschiedkundige dat Fisen en de 
bollandist Solier een onvoorzichtigheid gedaan hebben om onder het getal der 
heiligen een man te plaatsen, waarover de geschiedenis bloost4. Men is namelijk 
algemeen van mening dat deze Sanderbout de historische koning van Lotharingen 
Zwentibold is. Deze leefde eind negende eeuw en stierf op negenentwintig- of 
dertigjarige leeftijd. Van hem zijn vele details bekend, ook van tijdgenoten. Men 
beschreef hem zeker niet als heilige. En ruim twee eeuwen na zijn dood blijkt hij 
zeker niet als heilige herinnerd te worden. In een boek waarin bekende en 
belangrijke mensen beschreven werden, staat hij te boek als ‘geen koning, een 
rover’.  
Toch is het zeker dat hij eeuwenlang als heilige in de abdij van Susteren vereerd is 
en natuurlijk ook door de mensen van Susteren en omgeving.  Op internet vinden 
we ook de heilige Zwentibold, maar de schrijver van het artikel voegt er wel aan 
toe het merkwaardig te vinden dat hij in Susteren als heilige vereerd werd. 
Het doet de interessante vraag oproepen: Waarom is men Zwentibold als heilige 
gaan vereren? We vonden pogingen hiertoe die stelden dat ‘men te Susteren een 
lauwerkrans om het hoofd vlocht’ of dat ‘men te Susteren in Zwentibold het eigen 
karakter van Lotharingen wilde benadrukken’.  Voor ons leidt dit tot de conclusie 
dat er geen enkele aanvaardbare verklaring in de literatuur gevonden werd. Het is 
merkwaardig dat we geen aanvaardbare – de herbouw blijkt een luchtkasteel te zijn 
– verklaring kunnen geven. Dat is een voedingsbodem voor een vraag als ‘is 
Sanderbout wel Zwentibold, of is hij wellicht een andere historische persoon uit 
een andere tijd?’ 
In een paar artikeltjes willen we wat meer licht laten schijnen op de feiten en feitjes 
die samenhangen met de heilige Sanderbout en zijn schaduwbeeld. 

Laten we beginnen met de schaduwgeschiedschrijving: de legendes. Zowel in 
Susteren als te Maastricht kunnen we legendarische verhalen over gebeurtenissen 
naast elkaar leggen. In Maastricht betreft het passages in de Servaaslegende waarin 
Cendebolt een hoofdrol speelt. Deze figuur wordt in latere versies van de legende 
Suendebald, dus Zwentibold genoemd. In onze directe omgeving zullen we twee 
versies van de schenking van bos vergelijken.  

                                                      
3 De Susterense heiligen wiens namen ons overgeleverd zijn en die in de kerk begraven werden zijn: 
negen vrouwelijke heiligen: Amelberga, Odegundis, Vastrada, Cecilia, Benedicta, Bova, Henrica, 
Waltrudis en Walburgis en vijf mannelijke heiligen: Sanderbout, Albericus, Gregorius, Wendelinus 
en Faber. Tenslotte worden grote relieken vermeld van de H. Valentinus, bisschop van Tongeren. In 
1174 worden zeventien reliekhouders vermeld; mogelijk dat ons twee namen verloren zijn gegaan: 
Sofia? 
4 Jos Coenen, De drie munsters in de Maasgouw, 1922, pag. 105. S.P. Ernst, Histoire du Limbourg, 
Luik, 1837, boekdeel I blz. 366 
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De Servaaslegende 
Eind elfde eeuw werd de eerste grote legende van Servaas te Maastricht geschreven 
en wel door een Franse monnik Jocundus. Ook te Maastricht staat de 
gedachtevorming rondom haar belangrijkste heilige niet stil en is men tot de 
conclusie gekomen dat de Servaas van Maastricht niet in de vierde eeuw leefde, 
maar in de vijfde eeuw. Hij is niet meer de persoon die uit historische bronnen 
bekend is als bezoeker van concilies. Men heeft in Maastricht het historisch verhaal 
bijgesteld, hetgeen voor Susteren wellicht ook geen overbodige zaak is.. 

Jocundus schreef in het Latijn. Een eeuw later gaf een tante van abdis Imago van 
Loon aan Hendrik van Veldeke opdracht om de legende van Servaas in de 
volkstaal te schrijven. Veldeke volgde de tekst van Jocundus en daarom kunnen we 
gebeurtenissen met elkaar vergelijken en vaststellen hoe de interpretatie in de 
twaalfde eeuw eventueel veranderde. Wij hebben inderdaad geluk dat er een 
wezenlijke verandering in het karakter van de hoofdpersoon optreedt. 

Versie Jocundus (ca. 1080)5: de goede koning Cendeboldus 
Een interpretatie van de Latijnse tekst van het verhaal van Jocundus.6 
De Sint Servaas te Maastricht, waarin Servaas in Gods genade begraven werd, had 
het oude Oia gelegen boven de Maas in het bezit. Het landgoed was, zoals grote 
schrijvers en mannen ons vertellen, ontvangen van de goede koning Cendeboldus. 
Hij had deze schenking gedaan voor het 
zielenheil van zijn dochter, die hij er begraven 
had. In het koninklijk paleis verbleven vele 
beroemde en eerwaardige mannen, die de 
koning van advies dienden.  (…) 
Echter in de tijd van Koenraad (= opvolger van 
halfbroer van Zwentibold als koning van 
Duitsland, 911) … 

Versie Veldeke (ca 1170): de rover Cendebold  
Servaas had een heerlijk geschenk ontvangen. 
In de tijd van koning Koenraad echter was de 
heerlijkheid, die veel cijns opbracht in bezit 
genomen door Cendebold. Hij betaalde niets 
aan de Sint Servaasabdij. Uiteindelijk kwam er 
Gods gerechtigheid. Hij kreeg jicht aan benen 
en voeten en toen wilde hij graag boeten. Het 
was echter te laat, hij genas niet meer. De ziel 
zou toch behouden mogen zijn. 
 

                                                      
5 PSHAL 19, 1882, pag. 49. Pater Princen, minderbroeder. Het is een vertaling uit het Latijn, begin 
vijftiende eeuw. Het origineel van Jocundus is de grondslag voor de versie van Veldeke. 
6 Iocundi translatio S. Servatii, in Monumenta Germaniae Historica Scriptores nr. 12, pag. 106 

Afbeelding Hendrik van Veldeke in de 
14e eeuwse codex manesse of het 
Große Heidelberger Liederhandschrift 
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Schenking van bosgebied 
“Het bescheid van de Graathei” is een bekende versie. We mogen aannemen dat dit 
verhaal gebaseerd is op een oudere legende. Het werd gebruik bij het vastleggen 
van afspraken omtrent het gebruik van de Graathei door veertien omliggende 
dorpen. Het gebruik van de legende gaf wellicht meer gewicht aan de afspraken, 
omdat ze al in een lang vervlogen tijd gemaakt waren. We zien hetzelfde bij het 
vastleggen van het gebruik van de Echterbos, waarbij een legende van Pepijn van 
Herstal gebruikt werd.  
Wellicht heeft de legende welke via onze oosterburen van Havert, Schalbruch en 
Isenbruch overgeleverd is meer elementen van de oude overlevering behouden. 
Hoewel het ook al elementen van ‘het bescheid van de Graathei’ bevat, doet ze in 
haar geheel toch anders aan en kunnen we aannemen dat ze een beter beeld geeft 
van de oorspronkelijke overlevering. 

De rondrit door het Eisenwoud: de geliefde koning 
Koning Sauderbaud (Sanderbout), ook Swentibold genoemd, zoon van keizer 
Arnulf, was in het voorjaar 898 van Luik naar Born aan de Maas gegaan. Met 
Amelberga, de abdis van Susteren aan zijn zijde, nam hij de huldiging van zijn volk 
in ontvangst en beloofde hen als loon voor hun aanhankelijkheid hun oude wens te 
vervullen de Graatbos voor eeuwig als schenking te geven. Volgens oeroud gebruik 
moest de grootte van het deel van het woud door een rondrit bepaald worden. 
Alles, waar de ruiter vanaf het begin van het feestmaal tot zonsondergang  omheen 
zou rijden, zou tot gemeenschappelijk gebruik vrijgegeven worden. De ruiter 
mocht beschikken over het beste en snelste paard uit de stal van de koning, 
Swantewit .Wie echter zou de ruiter zijn? Alle ogen waren gericht op Reginar, 
zoon van  graaf Giselbert en Herisplind, uit het Merovingische koningsgeslacht. 
“Rijden wil ik voor u, rijden ter ere van de koning en tot welvaart van de 
gemeenschap (gemeente)!” riep de jongeling uit. Toen trad Benedicta, de 
koningsdochter, aan zijn zijde en zei: “Rijdt dan, Reginar, en God bescherme jou! 
Maar blijf weg van het Isenbroek (Isenbruch), het vervloekte Eisenwoud, waar de 
demonen en doden wonen waarvan menigeen niet meer teruggekeerd is!” Reginar 
gaf Swantewit de sporen, slechts met een bijl bewapend. Vanuit de burcht Born 
gezien reed hij eerst naar het zuiden, maakte een bocht naar het oosten, om de 
Hittaberg te bereiken. Van tijd tot tijd sloeg hij een kerf in de stam van een beuk of 
eik. Langzaam liep de dag ten einde, toen  hij bij Susteren huiswaarts reed. 
Plotseling haalde een reusachtige vrouw met strenge blik de vermoeide ruiter uit 
zijn dromen. Swantewit zat tot zijn buik in het zwarte, vervuilde moeras. Met 
laatste kracht bevrijdde het ros zich, en toen de laatste zonnestralen verzonken, 
bereikten beide het koningsslot in Born. Doodsbleek was Reginar, geen woord 
kwam over zijn lippen. Allen wisten dat hij de (vrouwelijke) demon  van de 
IJzerenbos (het Eisenwoud) ontmoet had en dat hij ten dode opgeschreven was. De 
volgende morgen stierf de ruiter , en Swantewit vond men dood in de stal. In het 
moeraswoud van Susteren vond men enige tijd geleden in de wortelstok van een 
oude boomstronk een Frankische strijdbijl. Op de schaftring stonden de letters: SR 
= Swentibold Rex.  
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Het bescheid van de Graathei:de rover-koning die schenkt om zijn zielenheil  

Koning Sanderbout was heer te Born. In zijn slaap stuurde God hem het bericht dat 
hij zich moest beraden met zijn vrouw om de arme mensen een schenking om wille 
Gods te doen, want hij had die mensen vaak in grote problemen gebracht. Zijn 
vrouw wilde dat hij hen het bos de Graet gaf, omdat hij vroeger deze streken en 
hun bewoners door oorlog, roofzucht en brandstichting in grote ellende had 
gebracht. Hierdoor kon hij zijn ziel zuiveren van zonden. 

’s Morgens vertelde hij zijn gevolg wat God hem bevolen had. Na de mis beval hij 
een van zijn dienaren te paard te gaan. Toen de heren het water voor de maaltijd 
namen, vertrok de ruiter vanaf de brug. Koning Sanderbout had gezegd dat alle 
kerspelen waarom hij heen zou rijden tijdens het eten, rechten kregen op het bos. 

Zo reed hij naar Born, naar Guttekoven, naar Limbricht, naar Sittard, naar 
Munstergeleen, naar Geleen, naar Beek, naar Elsloo, naar Stein. Daarna kwam hij 
te Huyeren, alwaar een wit ros gezadeld stond. Zijn paard was moe en hij stapte 
over en reed vervolgens naar Urmond, naar Berg, naar Obbicht, naar Papenhoven 
en naar Buchten. Bij Holtum vond hij een oud wijf bij een valderen7 staan, dat hem 
de doorgang weigerde. Toen werd de ruiter een teken gegeven, dat de heren 
gegeten hadden. Hij reed terug en was nog op tijd terug; de heren namen het water 
na de maaltijd. De ruiter deed verslag aan de koning, deze ging zitten en bepaalde 
de rechten op het Graetbos. Daarna volgen een twintigtal artikelen waarin o.m. 
Holtum wordt uitgesloten, de heer van Born de hoogste baas blijft, een gedeelte 
van de bos, de Vrijbos, eigendom is van de heer van Born, wat priesters krijgen 
enz.  
 

  

                                                      
7 afsluitboom 

Schilderij Huib Heijnen van 
de koning en zijn  paard op 
het slagveld waar hij 
sneuvelde. 
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Conclusies 
Bij beide overleveringen kan men eenzelfde ontwikkeling waarnemen. In de oudste 
vormen hebben we te maken met een goede, door de mensen geliefde koning, bij 
de latere vormen zien we dat de persoon verworden is tot een slechterik. Het is in 
zoverre van belang dat dit beeld haaks staat op wat men als verklaring wil geven 
voor het ontstaan van de verering als heilige Sanderbout. Immers een persoon met 
een slechte reputatie in de overlevering werd later heilige. Uit de Servaaslegenden 
kunnen we afleiden dat de ‘karaktermoord’ in of om de eerste helft van de twaalfde 
eeuw plaatsvond. Sanderbout werd in die tijd of wellicht iets eerder – in de loop 
van de elfde eeuw -  door een bisschop van Luik tot heilige verklaard (tot de eer 
van het altaar verheven). Mogelijk dat deze heiligverklaring tot een grotere 
bekendheid heeft geleid en geschiedkundigen en legendeschrijvers hem binnen 
handbereik hadden. 
 
Enkele overwegingen 
In beide overleveringen speelt in de oudste versies een dochter. Wanneer men naar 
de eigen Susterense overlevering kijkt, dan ziet men dat Amelberga een dochter 
van Sanderbout wordt genoemd.  
In de rondrit door het IJzerenbos speelt het kasteel Born een rol. Wanneer men 
bedenkt dat er geen kastelen voor de elfde eeuw zijn geweest, ligt het voor de hand 
dat de ontmoetingsplaats het klooster van Amelberga was. Zij was niet alleen 
gastvrouwe, maar het klooster is ook het enige noemenswaardige gebouw in die 
tijden in deze streek. Het verhaal lijkt zelfs in toponiemen tot uiting te komen. De 
ruiter gaat naar het zuiden; de belangrijkste weg in die richting lijkt toch de weg 
naar Holtum, waarbij het keurbos, het bosgedeelte dat eigendom van de heer bleef, 
links bleef liggen. Een stuk na Holtum ging de ruiter oostwaarts, dus om het 
Helsene ofwel Isenwoud heen. De ruiter kwam in het Isenbruch, alwaar we 
verraderlijke plaatsen kunnen vermoeden (ook Pepijn zakt in het moeras en denk 
aan het toponiem Heksenberg). 
Swantewit, de naam van 
het paard. Swan zou voor 
zwaan kunnen staan, met 
suffix ‘te’ dat – gokje – 
het meervoud aangeeft: 
zwanen. Wit staat wellicht 
niet voor een kleur maar 
voor geest-geestig. 
Mogelijk dat de naam dan 
ontstaan is in relatie met 
de demonen en 
moeraspassage. 
 

Wordt vervolgd  
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GESCHIEDENIS Vereniging van Natuurvrienden Susteren (Deel 3 )     

1993.  Op 25 juni 1993 werd een midzomernachtwandeling georganiseerd, waar 
toch 32 deelnemers letterlijk de sprong in het duister waagden en die daar, naar 
later bleek, veel plezier aan hebben beleefd. De wens is geopperd om er een traditie 
van te maken. 
De fietsexcursie naar de Doort met een bezoek aan het waterproject bracht 28 
mensen op de fiets en deze hebben een schat aan informatie  opgedaan zowel 
onderweg als ter plaatse. 
Op 16 september was er een fietstocht door de ”Selfkant” o.l.v. Jozef Peters, 
waarbij 35 deelnemers niet alleen de mooie natuur maar ook de omschrijving van 
de gepasseerde plaatsen door de gids op zijn waarde wisten te schatten. 
Door de heer H. Dols werd een werkgroep ”Archeologie en Geschiedenis” 
opgericht die zich voornam op het betreffende terrein actief te worden. 
De reiscommissie  ging op 11 mei met 50 personen naar Ronquières met zijn 
hellend vlak in het kanaal  en  naar Kasteel Modave.  Op 6 juli gingen we naar 
Hasselt  naar het Jenever-museum en de Japanse Tuin met 32 deelnemers. 
Op 7 september werd Oudenaarde bezocht met zijn Zilver-collectie in het Stadhuis. 
We konden kennismaken met de restauratie van gobelins. Tot slot op 26 september 
naar de Oranjestad Diest en de abdij Averbode en de 47 deelnemers  deden zich 
tegoed aan een wijntje bij het wijnproeven in een wijnhoeve. 

Op 29 november hield Annie Schreuders onder de titel 
”Bretels buitenhangen”  een voordracht over  de 
volksgebruiken rond geboorte  en doop. Een van de 
gebruiken was , als men een zoon op het verlanglijstje 
had , dan diende men de bretels buiten te hangen. 
In december kregen wij bericht dat op 18 december 
onze Father Wil Peters, missionaris van Mill Hill op 78-
jarige leeftijd was overleden. Hij was in die tijd een van 
onze trouwste schrijvers in ons blad, en hij bewoog zich 
op allerlei terreinen o.a. De brand  van 1739 in Susteren 
,  De Drie Munsters van Susteren ,De Statuten van het 
Kapittel van Susteren , Een Stamboom van het “Oud 
Suestra” , Wie  de Vloedgraaf gegraven heeft , Een 
halve eeuw Kleiwaren-industrie  in Susteren , De Sint 
Salvator  van Susteren  en nog diverse  andere  
onderwerpen en kwesties . 

1994.  Onze activiteiten in 1994 beginnen met een bezoek aan de ongelooflijk 
mooie Jezuïetengrot in Maastricht  die maar sporadisch opengesteld wordt. 
Op 24 juni is er een herhaling van de midzomernachtwandeltocht , 17 september is 
er een “Legende fietstocht” , 23 oktober wordt in het Swalmtal in Swalmen 
gewandeld o.lv. Ton Herrijgers. 
Op 28 december hielden we een winterwandeling door de mooie dreven van 
Susteren. Eindpunt was de Harmoniezaal  waar ”Ertesop” werd geserveerd.  
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Zondag 20 november was er om 20.00 uur een culturele avond waarop Annie 
Schreuders  de levensloop van de mens belichtte onder de titel ”Ein laeve lank”. 
De reiscommissie had 3 reizen voor ons uitgestippeld. 17 mei gingen 49 
deelnemers naar Luik  en Saint Lambert , waar o.a. het Koninklijk Paleis   
 en de Kristalfabriek ons doel was. 6 juli was Den Bosch aan de beurt met de St.Jan 
en de 37 deelnemers maakten een boottocht over de Dieze die enige keren onder de 
gebouwen doorging. 5 september was Keulen aan de beurt en 48 deelnemers 
genoten van de Dom, de Altstadt en het Chocolademuseum. 

1995. In het kader van het 25-jarig bestaan hebben we in 1995 toch wel behoorlijk 
aan de weg getimmerd.. 
Twee belangrijke gebeurtenissen hebben  de aandacht getrokken. We hielden een 
taxatie en veiling  onder de titel  “Eenmaal-Andermaal”. Op zaterdag 8 april hield 
Venduhuis Dickhaut  taxaties voor alle mogelijke voorwerpen die door iedereen 
aangeboden  konden worden. Voor de veiling die Dickhaut op zondag 9 april hield 
onder leiding van notaris Piek werden zestig voorwerpen op de kavellijst geplaatst.             
 Op 5 oktober organiseerden we in Verzorgingstehuis Vastrada een  Beeldende 
Kunst   Tentoonstelling onder de naam “Cultura Suestra”. De opening werd 
verricht door het Limburgse Tweede Kamerlid mevr. M. van de Hoeven. De 
exposanten waren een vijftal Susterense kunstenaars, die  op veel plaatsen in het 
buitenland hadden geëxposeerd, maar weinig bekendheid hadden in Susteren. Deze 
vijf waren: Yvonne Mostard, Wim Claessen, Sabine Lintzen, Katja van Kerkom en 
Roger Cremers.  
Beide activiteiten mochten zich in een grote belangstelling verheugen. De 
alledaagse activiteiten gingen uiteraard gewoon door. Na de jaarvergadering toonde  
dhr. van Nuhnen  een film getiteld “ Van Vlas tot Linnen” . 
In plaats van Baer Dols, die bedankt had als bestuurslid, werd de heer Ludwig 
Schmitz gekozen. 
Op 16 september werd o.l.v. Annie Schreuders een  legendetocht gemaakt, waarin 
weer de nodige verrassingen zaten. 3 september ging het naar het half-eiland 
Natuurpark Koningssteen in Thorn waar de natuur in stand wordt gehouden door 
de Schotse  Galloway-runderen en de Poolse Konikspaarden. De winterwandeling 
werd gemaakt op 28 december met de “Ertesop” als afsluiting. 

De reiscommissie had eveneens een paar leuke uitstapjes. 
2 mei werden Bronkhorst als kleinste stad van Nederland en Bredevoort, de stad 
van het boek,  door 45 reizigers bezocht. 4 juli  brachten 49 deelnemers een bezoek 
aan Mechelen  met zijn  Speelgoedmuseum en de Speciaal- Brouwerij het Anker . 
30 augustus gingen 50 personen naar Prüm. 

1996. Dit jaar begonnen we op 22 januari met een interessante dialezing door drs. 
Kitty Janssen-Rompen over de geschiedenis en de beleving van carnaval in 
Limburg. 
0p 10 maart hielden we onze Heemavond, waarbij de heer.Knoors een dialezing 
gaf met als titel “Jaagpad langs de Maas” . Franz Hazelier uit Kerkrade bracht  zijn 
“Communionsfest” op onnavolgbare wijze ten gehore en Josef Peters enige 
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dialectgedichten. Dit geheel werd omlijst  met zang door Poco Animato uit 
Roosteren. 
Op 23 maart zouden we onder leiding van de heer van de Ende een parkwandeling  
maken in Sittard. Daar er maar vier leden kwamen opdagen, hebben we deze 
wandeling maar afgeblazen. 
Op de jaarvergadering  op 25 april moesten we afscheid nemen van onze 
penningmeester Jos Douven en konden we tevens ons nieuwe bestuurslid mevrouw 
Mariet  de Rave-Fonteyn begroeten. Na de vergadering werd door de  beeldend  
kunstenaar A. van Prooijen uit  Maastricht  een dia-lezing gehouden onder de titel ” 
De Natuur en de Kunst” . 
Op 11 mei was ons doel de Orshof in Neerglabbeek, waar we een geslaagde 
rondleiding kregen door dokter van Orshoven in zijn zelf aangelegde tuinen. 
Zondag 10 oktober planden we een wandeling  in Houthem-St.Gerlach o.l.v. Ton 
Herijegers, maar ook deze hebben we  moeten afzeggen door de geringe 
belangstelling. 
21 november  werd door Ko van Dun, docent beeldende vorming  en 
kunstgeschiedenis, een lezing gegeven getiteld “ De spiegel van de natuur”.  
Jammer dat er maar 24 belangstellenden waren. 
De eerste reis van de reiscommissie voerde ons op 7 mei met 48 deelnemers naar 
Zutphen met zijn oude binnenstad  en vandaar naar de Waterburcht in Anholt 
(Duitsland). 2 juli ging het met 36 reizigers naar de mooie stad Breda.  Het 
volgende reisdoel was Oudenbosch waar een kopie staat van de St.Pieter van 
Rome, maar dan in een kleinere uitvoering, die evenwel goed geslaagd is. 
3 september gingen 47 personen  richting Leuven met o.a. de Oranjerie, waarna we 
een  bezoek brachten aan Pater Damiaan  in Tremelo, een geslaagde dag. 

1997. 3 februari herleefde de tijd van architect Cuypers in de Harmoniezaal met 
een modeshow in kleding die het modebeeld bepaalde in de tijd van 1877-1892, de 
tijd dat de architect leiding gaf aan de restauratie van de Amelbergakerk. 
Op 14 april werd de jaarvergadering in mineurstemming gehouden. 
De voorzitter stelde vast dat het aantal deelnemers aan onze activiteiten vaak 
gering was. In 1976 moesten er enige wandelingen afgezegd worden wegens 
gebrek aan belangstelling en dat is pijnlijk. De vraag is : hoe nu verder . Het 
bestuur zal er zich dit jaar over beraden. 
Voor de bestuursverkiezing  is dit jaar een voorzittersvacature, daar de huidige 
voorzitter zich niet meer herkiesbaar stelt. Daar er zich niemand beschikbaar stelt , 
zal de huidige voorzitter nog waarnemen tot er iemand gevonden is die dit ambt wil 
overnemen. 
De Stichting tot bescherming van Oudheden van Susteren is opgeheven en stelt aan 
onze vereniging het batig saldo ca. fl .500,-- ter beschikking. 
Na de vergadering is er een diavoorstelling door de heer. Knoors, secretaris van de 
Stichting Kruisen en Kapellen Limburg,   met als titel “Kruisen langs ´s Heeren 
Wegen” . 
Het verdere programma voor 1997 zag er als volgt uit: 
26  april  lentewandeling in het Haeselaarsbroek te Echt. 
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7 juni fietstocht naar Rekem met het grootste kasteel van het Maasland. 
21 juni is er een heksenwandeling in het Hout, met vele verrassingen. 
6 september is er een fietstocht naar Millen met bezoek aan de Proostdij en 
Museum. 
29 oktober is er “Graf- en Herfsttakken maken” in het Verkenners H.K. 
27 december  Kerstwandeling.  
De reiscommissie bracht ons dit jaar op 17 april met 50 personen naar Altenahr en 
Linz , een prachtig intact gebleven Middeleeuws stadje,                                                                                                                             
Op 2 juli ging het met 41 deelnemers naar Eupen en Malmedy met zijn 
Papiermuseum en Burch Netterlich. 
27 augustus was voor 26  personen Oudenaarde aan de beurt met o.a. het 
zilverwerk in het Stadhuis. 

1998  wordt een rampjaar, daar  in afwachting van een volledig bestuur, de 
activiteiten op een laag pitje zouden worden gesteld. 
Op 3 januari werd er, ondanks het slechte weer, manhaftig door zestien leden 
gewandeld in de Doort onder leiding van de heer. J. Verheyen. 
Op de jaarvergadering van 20 april  worden, naast de gebruikelijke punten, 
herkozen als bestuurslid de heren Ludwig Schmitz en Wil Schulpen en als  nieuw 
bestuurslid gekozen de heer Loek Storken. Voorzitter Ad Feijen stapt definitief op. 
Na de pauze ontstaat discussie hoe het verder moet met de vereniging, gezien de 
geringe belangstelling bij de diverse activiteiten. 
Besloten wordt terug te keren tot de basisactiviteiten van de vereniging, dat is 
wandelen en fietsen en daarnaast de uitgave van het verenigingsblad.            
Als eerste reis in 1998 had de reiscommissie op 5 april een bezoek aan het 
vliegveld van Düsseldorf gepland  en daar hadden 38 leden belangstelling voor.  
Op 1 juli werd door 46 deelnemers een bezoek gebracht aan de Sterrenwacht in 
Hoeven met o.a. zijn Wonderoren en Baarle-Nassau met naast zijn wonderbaarlijke 
grens midden door straten en huizen  ook het impossante Spies-Museum en een 
uitgebreide collectie kaarsen. Op 8 september werd in Hulshout door 42 personen 
geroken aan de honderden soorten parfum waarna we in Boorschot  een 
struisvogelkweekbedrijf konden bezichtigen. 

1999. Dit jaar hebben we op grote wijze de pers gehaald. Grote koppen als 
”Natuurvrienden  zien  het  niet  meer  zitten”, “Natuurvrienden Susteren gaan 
door” , “Opheffing natuurclub Susteren van de baan”  en een kleiner berichtje  met 
een kleine kop : “Natuurvrienden Susteren gaan door “ met de tekst: Bijna ging de 
Vereniging Natuurvrienden Susteren ter ziele door gebrek aan belangstelling. Bij 
de jaarvergadering op 14 september bleek echter dat ongeveer zestig leden in een 
andere opzet toch willen doorgaan. Er zal getracht worden kleinschalige projecten 
op het gebied van natuur, dialect en heemkunde op te zetten en in een vaste locatie 
onder te brengen. Het bestuur  beschouwde het als een groot probleem dat de  
voorzittersstoel al 2 jaar onbemand bleef.  Ad Feijen besloot om deze plek opnieuw 
in te nemen en er met fris elan tegenaan te gaan.  
Een drietal bestuursleden bleek de respons van deze vergadering toch te weinig  
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om verder deel te nemen aan de bestuurswerkzaamheden. De dames Annie 
Schreuders en Mariet de Rave en de heer Ton Herijgers bedankten, maar zijn 
bereid op hun terrein mee te werken aan de uitbouw van de vereniging. De uitslag 
van de dit jaar gehouden enquete zal als leidraad dienen.  
De reiscommissie  had de navolgende reizen in petto: 18 mei werd Monschau en de 
Vulkaaneifel door 50 deelnemers bezocht , terwijl de stad Brugge (behoeft geen 
toelichting)  op 13 juli door 40 personen als aangenaam werd ervaren.Op 7 
september ging het met 46 deelnemers o.a. naar het Arsenaal in Vlissingen en 
Middelburg werd goed bekeken. 

2000. Het jaar zal voor onze vereniging de geschiedenis 
ingaan als het jaar waarin het eerste Susterense 
woordenboek uitgegeven werd. De pers kwam weer met 
ronkende koppen zoals:  
“Dreigende opheffing Natuurvrienden Susteren levert 
fraai woordenboek op”,     “Zösterse Woordesjat” komt 
eraan”, “Zösterse kal  Meesterwerkje”, “ Zösters 
woordenboek is om mee te sjtronse”. 
Na 10 jaar voorbereiding was er dan eindelijk de dag, dat 
de voorzitter het eerste exemplaar kon aanbieden aan 
mevr.Claessen, de echtgenote van de grondlegger van dit 
woordenboek Wiro Claessen.In 5 weken was de gehele 
oplage uitverkocht. 
Op 9 oktober hebben we, in samenwerking met 
Millieuvoorlichting Limburg, een voorlichtingsavond 
gehouden over de ”Natuurvriendelijke en 
Onderhoudsarme Siertuin” . 

Onze VIJFTIGSTE reis ging op 3 mei naar Bad Neuenahr met zijn mooie 
omgeving en, omdat  een jubileum te vieren was, hebben we dit maar gedaan door 
in het luxe-hotel Steinberger in een bijzondere sfeer van koffie met gebak te 
genieten. Na de middag zijn we naar het nabijgelegen Ahrweiler gegaan en eerlijk 
gezegd, dit was een stuk mooier. 5 juli was de Belgische carnavalsstad Aalst aan de 
beurt  en gingen we met 45  personen  het Schepenhuis en de St.Martinuskerk 
bekijken. In de middag  hebben we  met gids de bloemenveiling bezocht. Op 5 
september wilden 49 personen de historische wandeling door Antwerpen 
meemaken. en niet te vergeten Berchem met de geweldig dure straat met geweldige 
woningen. 

2001. 16 januari 2001 hadden we als gast op  een dialect-avond de dialectoloog en  
toekomstige Limburgse streekfunctionaris dr. Pierre Bakkes  die het dialect in al 
zijn facetten belichtte.  
De jaarvergadering werd gehouden op 13 april en naast de gebruikelijke 
agendapunten trad het Vocaal Ensemble Canticorum o.l.v. Francine Meuwissen op 
met een uitvoering op hoog niveau .  
Op 16 juli werd een video-avond onder de titel ”Susteren ontdekt Susteren  “ 
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gehouden door de heren T. Wagenveld en F. Meuffels . Met de uitvoeringen  van 
o.a. “Van Wilg tot mand”, “De groene taille” en de “Vier jaargetijden in Susteren”  
hebben wij een mooie avond beleefd. 
Om op 15 augustus aandacht te schenken aan de ‘Kroedwèsj’wordt langzamerhand 
weer een traditie. Men mag zich wel afvragen wat meer trekt, de zegening van de 
“Kroedwèsj” in de Eucharistieviering of de fietstocht erna met aanbieding van 
koffie met vlaai door de vereniging. 
27 augustus was er een fietstocht met onbekende bestemming, georganiseerd door 
mevrouw Gubbels, die vijfendertig deelnemers uiteindelijk in de Selfkant bracht. 
Op 27 september bracht de heer Nic Fiddelers, in stromende regen, vijftien durvers  
op de fietst  naar een onbekend oord. 
15 oktober hield de voorzitter van de Heemkundevereniging Nieuwstadt de heer 
Jan .Lebens een dialezing over de veldkruisen en kapellen in de omtrek van 
Susteren. 
De Reiscommissie  ging op 3 mei met 50  deelnemers  naar Aken en liet ons o.a. 
kennismaken met de kringloop van het geld. Op 3 juli werden 50 deelnemers 
vervoerd naar Brüll naar Schloss Augustusburg, jarenlang het ontvangstcentrum 
van de Duitse regering met een zo imponerend trappenhuis dat Amerikanen er 
speciaal voor naar Brüll komen.’s Middags bezochten we Bonn  waar in een stuk 
beton van 2x2m bij nader inzien het hoofd van Beethoven bleek te zijn uitgebeeld. 
 4 september  gingen eveneens 50 personen  naar Westerloo, waar een replica van 
“Het laatste avondmaal” van Leonardo da Vinci te bewonderen was. 
Het hoogtepunt in ons verenigingsjaar was, dat wij op 16 december de  Apostelbalk 
in de Amelbergakerk hebben kunnen voltooien. Met het ontbrekende medaillon 
van Christus Salvator, dat op onverklaarbare wijze in het verleden was weggeraakt, 
kon,  in de nieuwe uitvoering van onze huiskunstenaar Huib Heijnen, de 
apostelbalk voltooid worden. 
  
2002. 21 januari hadden we de schrijver Leo Janissen op bezoek die uit zijn oeuvre 
van twintig dialectboeken zal voorlezen over ” Limburgse verhalen  met een 
glimlach“. 
15 april was de jaarvergadering met zijn gebruikelijke punten. Na afloop hebben   
Nicole Reneerkens en Jan Smeets  van de Vogelwerkgroep de Hazelaar ons meer 
duidelijkheid gegeven over de vogels in onze omgeving. 
Maandag 15 juli hadden we een smoorhete dag uitgezocht om de heer Frijns uit 
Nuth  een diavoorstelling te laten geven in het Stift  met zijn visie over Flora en 
Fauna in Limburg. Onze leden lieten zich niet kisten en kwamen met zesenveertig 
man genieten van deze voordracht. 
Dat de” Kroedwèsj” in Susteren erg bekend is in de ommelanden bleek uit een 
uitvoerig artikel in het Limburgs Dagblad. Met drieënzestig deelnemers werd na de 
Eucharistieviering deelgenomen aan de  fietstocht  tot  op het terras van 
Hommelheide. 
21 oktober hebben 59 deelnemers te horen gekregen, hoe het precies  zit met het 
fenomeen Sinterklaas door Annie Schreuders. 
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Op verzoek van het bisdom hebben wij meegewerkt aan  de “Inventarisatie 2000 
veldkruisen en kapellen” en dankzij enige vrijwilligers hebben wij dit karwei  
kunnen klaren . 

Op 17 november is er in het plantsoen in de Pastoor 
Tijssenstraat een borstbeeld onthuld van pastoor 
Tijssen die van 1911 tot 1919 pastoor in Susteren is 
geweest. 
De onthulling vond plaats door burgemeester van 
Mierlo en de inzegening door deken Kuyer. Het beeld 
werd uiteraard ontworpen door onze eigen Huib 
Heijnen, het bronsgieten werd uitgevoerd door Ludwig 
Cser en voor de hardstenen sokkel was de firma 
Weinheimer  verantwoordelijk. Het geheel werd 
omlijst door het Vocaal Ensemble Cantecorum. 
Vermeld mag wel worden, dat het monument staat op 
gemeentegrond en het is dan ook automatisch 
eigendom van de gemeente. 
We vinden het een eer, dat wij het laatste monument 
van de oude gemeente Susteren hebben kunnen 
verwezenlijken.      

De reiscommissie ging op 2 mei met 47 personen naar Lier en Leuven en we 
hebben in de beide plaatsen leuke ervaringen beleefd of hernieuwd. 2 juli was het 
voor 50 deelnemers in Meise tijd de plantentuin weer te bekijken en te ervaren en 
om na de middag in St.Niklaas het stadhuis te bezichtigen. 3 september gingen 44 
deelnemers richting Namen om een stadswandeling te maken en om ´s middags  
erg verbaasd te zijn  wat de Luikse Universiteit in zijn aquarium en terrarium te 
bieden had . 

2003. Per 1 januari zijn de gemeenten Echt en Susteren gefuseerd en we gaan  de 
toekomst tegemoet  in de gemeente Echt-Susteren . 
20 januari hebben wij het Samenwerkingsverband Milieuvoorlichting Limburg op 
bezoek. Dit verzorgt een avond met als titel “ Wind , Zon en Water , Energie voor 
Nu en Later “. Energiebesparing, energiegebruik  en energieopwekking waren de 
onderwerpen. 
Na de jaarvergadering op 28 april gaf de heer H. van Sloun uit Grevenbicht  een 
dialezing  over “Middeleeuwse Handschriften”, waarbij o.a. aandacht besteed werd 
aan de zes kloosters en hun cruciale activiteiten. 
11 oktober brachten we een bezoek aan het Gemeentemuseum in Echt waar Annie 
Schreuders  een tentoonstelling  over “Honderd jaar feesten in een nieuw jasje” had 
ingericht. 
17 november  werd Koning Zwentibold  opnieuw ten tonele gevoerd en wel in de 
dialezing door drs. Guus Janssen uit Sittard. 
De reiscommissie bracht ons op 6 mei met 49 personen naar Wuppertal, waar we 
o.a. in de Kaiserwagen met de Schwebebahn de stad op een heel bijzondere wijze 
bekeken. 9 juli waren 50 man te gast in Mayen en Monreal in de Eifel. Vooral 
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Monreal met zijn vele vakwerkhuizen was een belevenis.  Op 2 september hebben 
we Xanten weer bezocht en onze bewondering voor de technische vaardigheden 
was weer toegenomen .Naast het Archeologisch park werd ook de mooie Dom 
bezichtigd. 

2004. Op 19 april werd in het Stift de jaarvergadering gehouden, waabij o.a. een 
contributie- verhoging van één euro goedgekeurd werd. Na de vergadering werd 
ons door dhr. Maan Verheyen uit Hunsel duidelijk gemaakt wat “Het Kadaster” 
voor de gemeenschap betekend. Naast de vele registraties en informaties die 
verleend worden, werd ons d.m.v. originele documenten een Limburgs perspectief 
belicht.  
29 april was er onder leiding van. Loek Storken een wandeling door het dal van de 
Saeffeler Baek, waaraan veertien personen “ihre Freude hatten”. 
Door het gemeentebestuur werd ter gelegenheid van de fusie der beide gemeenten  
het  boek “NIEUWE STAD(T) ECHT-SUSTEREN” uitgegeven, en er werd 
dusdanig  gesubsidieerd dat  dit prachtige boek voor € 10,-- aan de inwoners 
beschikbaar gesteld kon worden.  
De inhoud van het boek werd verzorgd door de drie heemkundeverenigingen te 
weten Heemkundevereniging Nieuwstadt , Heemkundekring Echter Landj en onze 
vereniging, waarbij onze bijdragen werden verzorgd door Annie Schreuders, Wil 
Schulpen, Sef Schulpen en Evert Zits. Na de presentatie werd ook het convenant 
getekend tussen de  drie bovenstaande heemkundeverenigingen. De tekst van dit 
convenant staat vermeld in Heemklank 2004-3.  
19 juli hield het Samenwerkingsverband Milieuvoorlichting een lezing met als titel 
” Weet wat je eet” en deze werd door 64 personen bezocht. 
14 augustus hebben we de “Kroedwèsj”traditie voorgezet en na de Eucharistie-
viering  een fietstocht gemaakt naar de tuin van Nelly en Martin Mulders in 
Nieuwstadt. Voor velen van de vijftig deelnemers was het niet bekend, dat er zo’n 
mooie tuin in de omgeving was. 
Zaterdag 11 september hebben we meegewerkt aan de Open Monumentendag, die 
in het teken stond van de stadsgrachten en wallen. De belangstelling was matig. 
Zaterdag 2 oktober gingen we weer op bezoek bij Annie in het Gemeentemuseum. 
30 personen genoten van ”Wintergloed”, zoals Annie die op onnavolgbare wijze 
had tentoongesteld. 
Maandag 11 oktober hebben 73 personen een spiegel voorgehouden gekregen in de 
voordracht van mevr. Olaerts uit Zuutendaal(B), alles vanuit de titel  “Met 
Goesting Leven “. 
De reiscommissie begon het reisjaar met  naar Diest en Zoutleeuw te gaan, waar  
de meesten van de 49 deelnemers al bekend mee waren. 13 juli ging de reis met 50 
deelnemers naar Villa Hügel van het Krupp-concern in Essen en de betonkerk in 
Neviges, een klomp beton, maar zeer indrukwekkend. Op 7 oktober zijn we op 
veler verzoek naar Mechelen  geweest. Het aantal  deelnemers van  37  viel tegen, 
desondanks hadden we toch tevreden klanten. 
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2005. 17 januari hield Guus Leinartz uit Landgraaf een prachtige ”klankovervloei-
show op muziek”. Op deze niet alledaagse manier kwamen 63 leden in contact met  
“Zuid-Limburg vier(t) (elk ) seizoen”. 
19 april was de jaarvergadering, waarin 58 leden, naast de gebruikelijke  
agendapunten, een  dialezing werd getoond door mevrouw Kitty Janssen-Rompen  
met als titel “Het jaar rond, gebruik en gewoonten in Limburg”. 
21 mei werden we in het gemeentemuseum rondgeleid door onze Annie Schreuders 
op  haar tentoonstelling “ Rosa , bloemen op je hoed” . 
11 juli genoten 39 leden van een nostalgische dialectlezing, die werd verzorgd door 
de heer Jean Knoors. Hij heeft ons duidelijkheid verschaft over het seksleven op de 
boerderij.  
 19 juli is samen met de Heemkundevereniging Nieuwstadt en Echter Landj een 
protestbrief gestuurd naar het gemeentebestuur, waarin geprotesteerd werd tegen 
het aanleggen van de spooraansluiting Yard. 
11 september was  Open Monumentendag, die dit jaar in het teken stond van de 
kleine kunstwerken, die op onze kerkhoven te bewonderen zijn. 
Op 17 oktober hield L1-weerman Thijs Zeelen een zeer interessante dialezing  over 
het weer  in Limburg en 51 leden wisten weer meer hoe het weer in elkaar zit. 
Op 10 mei is de  Reiscommissie met 43 personen naar Kleve gereisd en hebben we 
daar de Barokke tuinen  bewonderd  en  Schloss Mayland. 5 juli ging het naar 
Hoogstraten en de 46 deelnemers hebben de St.Catharinakerk met Begijnhof 
bekeken   en  het Bio-proefbedrijf  met Veiling. 14 september hebben 49 leden de 
pracht van het Koninklijk Paleis in Brussel bekeken en ´s middags genoten van een 
rondtour door de stad. 

2006. Op 24 april was de jaarvergadering waarop weer eens dringend opgeroepen 
werd het bestuur uit te breiden, maar ook dit jaar was er weinig animo. Na de 
vergadering kwam de heer Silkens uit Heel ons iets vertellen, waar we in het 
dagelijks leven helemaal niet bij stilstaan, n.l.” Wilde Duiven”. Ondanks de voor 
niet-duivenliefhebbers nou niet direct uitnodigende titel, kwamen toch 48 personen 
naar deze avond en ze hebben genoten van hetgeen geboden werd. 
Op 12 juli gaf de heer Tjeu Wieers uit Kinrooy aan 70 bezoekers op een zeer eigen 
manier een voordracht over de Bokkenrijders . 
Zondag 9 september hebben we weer een bezoek gebracht aan “Het Museum van 
de Vrouw” (zoals dit nu genoemd wordt), en heeft Annie ons  gegidst door de 
tentoonstelling “ Ik zie , ik zie wat jij niet ziet”. 
Op 16 oktober hadden we mevouw M. Cremer-Dàcosta uit Nuth op bezoek  die de 
62 bezoekers  een overzicht gaf over haar geslaagde integratie vanuit India naar 
Nederland maar ook levensecht de plaatselijke kledingstukken voor het voetlicht 
bracht. 
Op 2 mei had de reiscommissie een speciale reis uitgezocht,  n.l. naar de grootste 
moskee van België in Beringen. De twee gidsen hadden met twee uur niet genoeg 
tijd om de 49 bezoekers duidelijk te maken wat zo´n gebouw betekent voor de 
Islam. Na de middag was er eveneens een niet alledaags project te bezichtigen, n.l. 
een paardenmelkerij en ook hier waren de nodige ogenopeners aanwezig. 4 juli was 
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de dag, dat 50 personen  een bezoek brachten aan het Schoen- en Leermuseum in 
Waalwijk en ook hier hadden de gidsen  weinig moeite om de aandacht vast te 
houden. Met een rondvaart door de Biesbos werd de Brabantse dag besloten. 
12 september  ging de 70ste reis naar Loosheim waar de bekende Kripana door 36 
mensen bezocht werd . ´s Middags ging het richting Gerolstein waar een bezoek 
gebracht werd aan de Erlöserkirche  met zijn prachtige muziekwerk en een rondrit 
in de omgeving voltooide deze reis. 

 2007. 
Het jaar 2007 is voor Susteren natuurlijk het jaar van de Heiligdomsvaart. Het was 
een feestelijk jaar met als kerkelijk hoogtepunt uiteraard “onze” Basiliek.  
Evert Zits heeft er een achttal artikelen over gepubliceerd in de Heemklank. 
16 april was de jaarvergadering waar we  bij de bestuursverkiezing  mevr. Resie 
Doggen  mochten verwelkomen als nieuw bestuurslid. 
Na de vergadering kregen de 50 aanwezigen een diapresentatie van dhr. L.Baeten 
uit Sittard die in een vlot verhaal  zijn bevindingen over zijn voettocht naar 
Santiago de Compostella  vertelde. 
16 juli was op veler verzoek Mevr. Olearts uit Zutendaal weer uitgenodigd en zij 
wist de 81 aanwezigen haar ” Mensenliefde, maar ik denk ook een beetje aan 
mezelf ” goed over te dragen  en ons duidelijk te maken hoe het in het leven is. 
Op initiatief van de beide voorzitters heeft op 28 september een vergadering 
plaatsgevonden  van onze vereniging en Veldeke Kring Echt. Men stelde vast dat 
er veel aanrakingspunten waren bij de activiteiten die we onafhankelijk van elkaar 
al jaren uitvoeren . Men zou elkaar   in deze  kunnen ondersteunen en activiteiten 
samen kunnen uitvoeren.                                                                                
15 oktober heeft dhr. Coen Eggen uit Geverik 42 leden iets meer duidelijk 
gemaakt, wat erbij komt kijken om een vakwerkhuis te bouwen.  
In het kader van het vijfentwintig arig bestaan van de Heemkundever. Echter Landj  
is door ons meegewerkt aan hun opleiding van 11 stadsgidsen. Deze zijn 
beschikbaar voor de kernen Echt (vijf), Susteren (drie) en Nieuwstadt (drie). 
De reiscommissie had  op 8 mei  Antwerpen voor 53 deelnemers op het 
programma.  
Bezocht werden het Sterckshof Zilvermuseum in een 16de eeuws kastee, begeleid 
door een menselijke gids, en het Diamantmuseum met een elektronische gids, die 
het gehele productieproces liet zien. De dag werd besloten met een bezoek aan de 
schitterend gerestaureerde  O.L.Vrouwe Kathedraal op de Markt, die een 
geweldige indruk maakte. 
3 juli gingen 38 man richting Lier met een geleid bezoek aan de Zimmertoren, 
waarin de Jubelklok en de Wonderklok, daarna  het 16de eeuwse Stadhuis in 
Rococostijl met een zeer fraai interieur, het 17de eeuwse Begijnhof waarin veel 
getrouwd werd en het Felix Timmermansmuseum besloot deze toch wel drukke 
dag. 
18 september  hebben 44 personen de 12ha grote tuinen van Annevoie bezocht en 
met de gids  de  twee eeuwen oude tuin bewonderd. De Russisch-orthodoxe Abdij  
van Chevetogne  was het tweede doel  en ondanks dat er een verbouwing werd 
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uitgevoerd, hebben we toch de nodige iconen kunnen bewonderen. De kleinste stad 
van België Durbuy had op het tijdstip dat wij er waren bezoek van een groot 
neerslaggebied, de koffie smaakte er echter niet minder om. 

2008. 
Op 28 januari 2008 hebben wij drs. Luc Wolters uitgenodigd om ons nader in te 
lichten over het  Limburgse Schutterswezen in zijn totaliteit. Dat hij niet de eerste 
de beste is, moge blijken uit het feit, dat hij is afgestudeerd is op het onderwerp  
Limburgse schutterijen en hij is  ondermeer ook eindredacteur van het Limburgs 
Schutterstijdschrift. 
Na de jaarvergadering van 14 april, die alleen de gebruikelijke agendapunten  
bevatte, was de beurt aan mevr. Adamczyk uit Herkenbosch met een lezing  
getiteld ” De Oogstkrans”.  De oogst  was steeds een hoogtepunt geweest van het 
agrarisch jaar en mevr. Adamczyk liet ons niet alleen in taal de oogstgebruiken 
nader kennen,  zij liet veel prachtig gevlochten oogstsymbolen uit alle delen van 
Europa zien. 
Op 20 mei werd i.s.m. het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap  
een avond gehouden over het  Romaans in Limburg met vooraf een bezoek aan de 
Amelbergabasiliek. Dhr. Jac. Van de Bogard, geschiedenis en kunstgeschiedenis 
gestudeerd in Nijmegen, Rome en Amsterdam, zal een voordracht  houden met als 
totaaltitel: Het Romaanse Maasland en de samenhang met onze Amelbergabasiliek. 
We schreven dat we hoopten, dat hiervoor een grote  belangstelling zou zijn, maar 
dat er uiteindelijk 170 geïnteresseerden waren, hadden wij niet gedacht. 

21 juli kwam het Grafisch Museum  naar 
het Stift, dat ons wegwijs zou maken in de 
ontwikkeling van de boekdrukkunst. De 
“Zösterse” drukker Fons Dijkstra liet de 
43 leerlingen, die aanwezig waren, met 
loden letters hun naam drukken. 
13 september was Open Monumentendag, 
die dit jaar was toegespitst op archeologie. 
20 oktober konden we de gelukkig weer 
gezonde René Vroomen uit Echt  
begroeten. Hij maakte op eigen wijze aan 
52 bezoekers zijn heraldisch 
bronnenonderzoek op zoek naar het 
wapen van onze familie duidelijk en had 
hierover heel wat vragen te beantwoorden. 
Op 6 november hield Jacques Engels in 
verzorgingstehuis Vastrada een 

voorlichtingsavond ter introductie van zijn expositie “Oorlogskinderen”. De lezing 
had als titel  “Stella, het meisje met de witte hoofddoek”. 7 november  werd deze 
expositie geopend door burgemeester Akkermans en mevrouw Akkermans-
Hoevenaars in Vastrada. Deze expositie van Jacques Engels werd door ons 
georganiseerd in samenwerking met Unicef Westelijke Mijnstreek en 
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Heemkundevereniging Nieuwstadt. In een drieluik liet hij de bezoeker aan de hand 
van foto’s op geheel eigen wijze kennismaken met het leed dat kinderen voor hun 
kiezen krijgen tengevolge van oorlogen. Een gedeelte was  uitgevoerd met in de 
oorlog  gevallen kinderen in Susteren, mogelijk aangevuld met foto’s van deze 
kinderen. De opening werd opgeluisterd door een kinderkoor o.l.v. Ad Gijzels en 
Noud Knelissen las een gedicht voor.  De expositie mocht zich in een ruime 
belangstelling verheugen. 

2009.  9 januari was een historische dag want Evert kwam zijn visie over de 
“vieftiger jaore”  uit de doeken doen en 74 belangstellenden hadden een geweldige 
avond. 
Op dinsdag 21 april ging de jaarvergadering akkoord met een contributieverhoging  
tot € 18.-- per jaar. Reden was de verandering van de Heemklank in een kleiner 
formaat en beter papier, terwijl ook de kaft gewijzigd werd. Deze is weer 
ontsproten aan de  fantasie van Huib Heijnen in dit geval  geassisteerd door zijn 
zoon Thijs. 
Mevr. R. Doggen trok zich terug als bestuurslid en werd onder dankzegging voor 
de bewezen diensten door de voorzitter uitgeluid. Gelukkig konden we de 
opengevallen plaats weer direct invullen met de komst van de heer Cor Voorter  als 
nieuw bestuurslid en hem werd door de voorzitter veel succes toegewenst. 
Na de jaarvergadering op dinsdag 21 april  werd  het project  “Oorlogskinderen” 
afgesloten met  een lezing door de heer Theo Hoogeveen, die ons nader liet 
kennismaken met zijn ervaringen in oorlogsgebieden. Zijn lezing  had als titel  
“Oorlog,Kind en Kinderfonds, Het Kind is het Kind van de rekening”. 
14 juli heeft  “oos Annie” ons alles verteld over het trouwen in de loop der tijden 
onder de titel ” 1 + 1 = 1 , zoals dat hoort”. 
We hebben dit jaar afscheid moeten nemen van twee oprichters en oud-bestuurs-
leden. Op 6 juli overleed Sef Schulpen en 29 juli André Vrehen. Beiden hebben, 
ieder op zijn terrein, veel betekend voor onze vereniging. 
De “Kroedwèsj” van Susteren werd nog nooit door zoveel mensen bezocht.  Dat 
kwam duidelijk door het feit, dat in alle Limburgse edities van de Limburger en het 
Limburgs Dagblad op de voorpagina een groot artikel met foto was geplaatst. In de 
daarop volgende maandageditie stond een hele pagina  foto’s van de Zösterse 
Kroedwèsj-viering. Na de H.Mis namen 38 leden deel aan de fietstocht  die 
eindigde bij de ijssalon op de Markt. 
Vermeldenswaard is zeker de herdruk van “Zösterse Kal”, verkrijgbaar bij 
Multiprint Koolen. 
9 november werd de abdij Lilbosch door de heren R.Rutten en B.Vergoossen nader 
toegelicht aan de 56 aanwezigen met speciaal de oorlogsdagen uit 1944. 
13 november werd met 25 leden en 20 november met 18 leden  een rondleiding 
door abdij Lilbos gehouden  met aansluitend de bunker, die o.a. door dhr. Rutten in 
2007 weer toegankelijk werd gemaakt. 
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27 november werd aan de Marialaan 
het monument ”De Wissel” onthuld, 
waarbij wij als Natuurvrienden 
administratieve hulp hebben kunnen 
verlenen. 
13 mei had de reiscommissie voor dit 
jaar weer eens Linz uitgezocht  en dit 
trok 53 deelnemers. 15 juli  gingen we 
met 51 personen het museum Het 
Brabantse Leven met zijn 35  
ambachten en beroepen bezoeken in 
Den Dungen en ´s middags de St.Jan 

in Den Bosch. 10 september  gingen we met 45 personen via de Montenauer 
Schinkenraucherei  door de Ardennen naar Bastogne met zijn indrukwekkend  
oorlogsmuseum. 

2010  wordt ons jubileumjaar. Van 1970 tot 2010 dat zijn veerig jaar, en we zullen 
dit de bevolking laten weten. 
18 januari heeft “onze” cultureel-antropologe mevrouw Kitty Janssen-Rompen  ons 
de Volksgeneeskunde nader toegelicht. 
Na de jaarvergadering heeft dhr. Jean Knoors ons ingelicht over  het ontstaan van 
de Schipperskerk in Grevenbicht. Nadat het Julianakanaal gereed was gekomen,  
kwam vanuit de schippers de vraag of er ergens centraal een kerk gebouwd zou 
kunnen worden, zodat zij een vaste plaats hadden om te kerken. Dit is dan, na veel 
politiek vuurwerk, Grevenbicht geworden. 
Wij zouden op de oorspronkelijke bevrijdingsdag van Susteren, 18 januari, een 
“oorlogsroute” uitzetten. Daar het in die tijd nogal hard vroor, hebben wij dit 
moeten uitstellen tot   april en het bestuur besloot de route uit te zetten vrij dicht  
bij 5 mei. Vrijdag 23 april verzamelden zich de genodigden bij de basisschool  In ‘t 
Park. Een bewuste keuze, omdat hier na de fusie tussen de Majoor Evansschool en 
de St Jozefschool een monument staat, dat opgedragen is aan majoor Evans  en 
“zijn” jongens, die de bevrijding  van Susteren wisten te bewerkstelligen. Na een 
korte uitleg ging het lopend richting Marialaan, waar door de burgemeester een 
kleine gedenktegel werd onthuld voor het Joodse gezin Vos-Rosendahl dat 
gedurende de oorlog woonde op nummer 42. De “oorlogswandeling” , zoals de 
tocht genoemd werd,  ging verder via de Feurthstraat  naar de Louerstraat nummer 
14, de woning van waaruit  majoor Evans leiding gaf vanuit de kelder. Via de 
Feurtherpoort ging het gezelschap naar de Marktstraat  om de tweede  gedenktegel 
te onthullen voor de familie Mimetz-Elkan op nummer 32a . Ook hier was een kort 
moment van bezinning waarna men via de Salvatorstraat aankwam bij het Stift, 
waar de officiële toespraken door de voorzitter en burgemeester Akkermans 
volgden. Beiden stonden uiteraard stil bij de oorlogsgeschiedenis  die het leven van 
velen in Susteren op velerlei manieren heeft getekend. Na de toespraken en de 
opening van de expositie met de onderscheidingen en oorkonden van de ” major”, 
werd de film  “Susteren in de greep van de oorlog” vertoond, gemaakt door Ferdie 
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Mertens en Evert Zits. 
De oorlogswandeling bestond uit  “lessenaars”, geplaatst voor 34 diverse huizen en 
gebouwen, waarop  een grote foto is bevestigd, voorstellende  hoe het gebouw er 
in 1945 uitzag. Een woord van dank is hier op zijn plaats aan de facilitaire groep 
van de Stichting Heiligdomsvaart voor  alle hand- en spandiensten . 
Op 19 juli hadden we het Samenwerkingsverband Milieuvoorlichting Limburg 
weer op bezoek. Of deze afgevaardigde de meeste van de 48 leden die aanwezig 
waren wijzer heeft gemaakt over het energie-zuinig verlichten, werd sterk 
betwijfeld. 
Op 19 juni bestond de vereniging van Natuurvrienden veertig jaar en we wilden op 
dezelfde datum groot aandacht besteden aan dat feit. Gelukkig kwamen we erachter 
dat op die tijd ook de wereldkampioenschappen voetbal gespeeld werden. We 
hebben toen maar besloten ons programma uit te stellen tot na de vakanties. 
Op 2 oktober hielden we een  feestavond in de Harmoniezaal  onder de titel “Zoa 
op zie Zösters”. Onder leiding van de  onnavolgbare “ Zösterse sjpraeksjtalmeister” 
Jos Douven werd een programma gepresenteerd, dat door zo’ n 200 bezoekers  zeer 
werd gewaardeerd. Er werden “gedichskes en vertèlselkes” gebracht, die al eerder  
in de Heemklank waren gepubliceerd. De avond werd begonnen met een 
“ouverture van Zösterse  leedjes”  door het combo van de arrangeur Jo Huynen .  
 Na het vertonen van de film  van  Fer Mertens en Evert Zits : “Een stenen teken uit 
de oudheid”  kwamen de volgende Zösterse “artiesten” op de bühne : Jean 
Dewaide, Mariet Tonglet-Sanders, Peter Feijen, Annie Schreuders-Derks, Jos 
Douven, Evert Zits, Henk Steijvers en Thijs van Thoor, Jannie Peters en Jan van 
Wegberg. 
Tijdens het programma werden Evert Zits en Jean Dewaide, ter gelegenheid van 
hun 40- jarig lidmaatschap, door de voorzitter onderscheiden met een speciaal 
uitgevoerde  zilveren draagspeld, bestaande uit o.a. ons vroegere logo : een 
klavertje van vier . 
 18 oktober werd in het Stift  een film van een nieuwe Susterdenaar vertoond. De 
heer Ton Vranken woont sinds twee jaar in Susteren. Hij schotelde  ons op deze 
avond met 48 bezoekers een  natuurfilm voor, die allen met diepe bewondering 
hebben bekeken. Hij is bezig met opnames in Susteren en wij krijgen de primeur. 
De reiscommissie bracht ons op 11 mei naar Spa, waar we een bezoek brachten aan  
het Paleis en het Paardenmuseum van Koningin Marie-Henriëtte. ´s Middag werd 
de Spa-fabriek bezocht  (41  
deelnemers). 6 juli  was Paleis Het Loo 
aan de beurt, waar 35 bezoekers zowel 
het Paleis als de tuinen  hebben bezocht. 
Als laatste reis gingen we op 14 
september met 36 deelnemers naar het 
Museum van het  Geld en de studio´s 
van de Belgische Omroep  in Brussel.     
Tot zover de geschiedenis van onze 
vereniging. 
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Opheffing van het Kapittel van Susteren8 (1) 
Wil Schulpen 

Inleiding 
De invasie van de legers van de Franse republiek in onze streken in de zomer van 
1794 luidde voor de oude abdij de eindfase van haar bestaan in. De stichting 
waaruit de abdij was voortgekomen, bestond toen reeds ruim elf eeuwen.  
De bezette gebieden werden deels door Frankrijk ingelijfd, Frans gebied. Dit viel 
onder meer Thorn, Echt en Maaseik ten deel. Susteren bleef vooralsnog in een 
gebied waarin de strenge Franse wetgeving ten aanzien van kloosters en priesters 
nog niet gold. In de door Frankrijk geannexeerde gebieden werden na 1795 
kloosters en kapittels onteigend ten voordele van de lege, Franse schatkist. Hieraan 
ontsnapte het kapittel van Susteren voorlopig. Van de priesters werd na 1797 in de 
door de Fransen ingelijfde gebieden een eed geëist die een eeuwige haat aan het 
koningschap inhield.  De omwenteling van 9 november 1799 bracht generaal 
Napoleon aan de macht. De relatie met de kerk verbeterde hetgeen uitmondde in 
het concordaat van 1801. Wel had de paus geaccepteerd dat ook de kloosters in de 
door de Fransen  bezette gebieden werden opgeheven en dat de bezittingen 
toevielen aan de Franse staatskas. Dit had tot gevolg dat het stift van Susteren in 
1802 werd opgeheven en de bezittingen werden toegevoegd aan de domeinen. 
 
Situatie in het stift 1794 
Na 1626 werd het kapittel gevormd door acht stiftsdames, waaronder een abdis en 
een decanes, als ook vier stiftsheren of kanunniken. Tevens waren aan de abdij vier 
vicarissen of kapelaans verbonden. Deze kapelaans bedienden de altaren in de 
munsterkerk: St. Catharina (in de crypte), St. Paulus (noordelijke kruisbeuk), St. 
Joris en het geünieerde  altaar van St. Jan en St. Matthias9. 
De stiftsdames legden geen kloostergeloften af. Zij beloofden slechts de statuten 
nauwgezet na te leven. Zij waren niet verplicht in armoede te leven en konden – na 
afstand van de prebende10 - in het huwelijk treden. Ook was een gemeenschappelijk 
leven niet voorgeschreven, het stond de kanonikessen vrij om een eigen woning er 
op na te houden. Slechts de nacht dienden ze in een gemeenschappelijk 
dormitorium11 door te brengen. Een afwezigheid van drie maanden was jaarlijks 
statutair aan de dames toegestaan, behalve de abdis die was verplicht in de abdij 
haar woon te houden. Hun voornaamste taak bestond in het dagelijks bidden van de 
getijden. 
 

                                                      
8 Leiddraad is het artikel “Perikelen rond de opheffing van het kapittel van Sint Salvator te Susteren 
door Drs. J.A.K. Haas in de Maasgouw jaargang 88-1969, nummer 2, kolommen 33-52 
9 Het St. Matthias altaar stond oorspronkelijk in het middenstuk van het westwerk. Door de aanleg 
van de orgelzolder (het huidige doxaal) werd het afgesneden van de lichtinval. Mede hierdoor werden 
de eigendommen van het St. Jan altaar en van het St. Matthias altaar samengevoegd tot één beneficie 
(kerkelijk ambt). 
10 Een prebende is een vastgesteld deel van het inkomen van het stift. 
11 slaapzaal 
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Abdis prinses Clementine heeft nooit in de woning van de abdis haar intrek gedaan 
en was bij de komst van de Fransen afwezig; zij verbleef in Thorn. Hierdoor werd 
de dagelijkse leiding in de abdij te Susteren uitgeoefend door Anna Maria van 
Bergheim, die sedert 1789 decanes was. De overige zes stiftdames waren Maria 
Anna Christina von Brenke zu Wever, Walburgis von Truchsess (ook stiftsdame te 
Thorn), Philippine von Rolshausen, de zusjes Ferdinande en Julienne Maillen en 
freule Reigersberg. Alleen von Brenke was een oudgediende; zij was al ongeveer 
vijftig jaar in het klooster. De anderen waren pas in de tachtiger of zelfs in de 
negentiger jaren ingetreden.  Enkele waren op jeugdige leeftijd naar Susteren 
gekomen: Julienne  Maillen was veertien jaar (1791) en Philippine von Rolshausen 
ongeveer zestien (1793). Ferdinande Maillen was nog zelfs geen elf jaar, de 
statutair minimum leeftijd, toen ze in 1784 in het bezit van een prebende werd 
gesteld.  Verder waren de aan het stift verbonden kanunniken en kapelaans: 
Kanunniken: Petrus Felten, 76 jaar uit Keulen ( = 1810) ; Henricus Lemmens, 46 
jaar uit Roermond ( = 1805) ; Henricus Backhaus, 30 jaar uit Susteren ;  
Johannes Kockerols, 44 jaar uit Birgden, tevens pastoor van Susteren ( = 1796) 
Kapelaans: Joseph Clermonts, 59 jaar uit Echt, vicaris St. Jan en St. Matthias altaar 
( = 1807) ; Andreas van Mulken, 43 jaar uit Sittard, vicaris van St. Catharina altaar 
Petrus D. van der Meer, 37 jaar uit Maaseik, vicaris St. Paulus altaar; en tenslotte 
Matthias Boden, 46 jaar uit Schleiden, rector St. Jorisaltaar ( = 1811). 
 
Het stift tijdens de bezetting 
Het  leidt geen twijfel, dat de stiftsdames bij de nadering van de Fransen uit 
Susteren zijn vertrokken. Dit kunnen we onder meer afleiden uit het feit dat geen 
enkele stiftsdame meer vanaf 1794 genoemd wordt in de presentielijsten welke 
werden bijgehouden om te bepalen op hoeveel geld of goederen de stiftsdame recht 
had voor haar aanwezigheid op het koor. In augustus 1795 was geen kanonikes 
meer in Susteren aanwezig. Kanunnik Backhaus trachtte de afwezigheid van de 
dames aan de Fransen te verklaren met allerlei smoezen. Het duurde wel vijf jaar, 
tot mei 1800, aleer weer enkele  stiftsdames te Susteren door de burgemeester 
(maire) gesignaleerd werden. De zusjes Maillen en de freule van Rolshausen 
komen poolshoogte nemen. De dames vonden het stift reeds in een desolate 
toestand. Verscheidene woningen van stiftsdames waren afgebroken om bakovens 
te bouwen. Een gedeelte van het stift had in de strenge winter van 1794 als militair 
hospitaal dienst gedaan, waarbij deuren en vensters als brandhout waren 
opgestookt. In het appartement van de abdis was zelfs een vleeshouwerij gevestigd 
geweest.  Geen aanblik voor de stiftsdames om hun woonzit weer naar Susteren te 
verleggen. 

Volgens een verklaring van de ontvanger van het kapittel, J.L. Backhaus, waren de 
kanunniken bij de inval van de Fransen geëmigreerd, behalve de bejaarde Felten. 
Op 3 augustus 1795 zijn ze alle vier weer in Susteren. De kapitteldienst is nooit 
stop gezet in die jaren, deze is voortgezet door kanunnik Felten en de kapelaans. 
Kanunnik H. Backhaus schreef ook in een brief “der Stiftsdienst (ist) keinen 
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Augenblick verlassen worden”. Na de terugkeer van de andere drie kanunniken nog 
in 1794 of in de eerste helft van 1795 heeft het kapittelleven zich weer ‘gewoon’ 
voortgezet. We zien de betalingen  wegens aanwezigheid in het koor van de kerk 
bij het bidden van de getijden. De uitbetalingen geschiedde alleen aan kanunniken 
en kapelaans, hetgeen onderstreept dat de stiftsdames gevlucht waren. 
Kanunnik Kockerols, tevens pastoor van Susteren stierf in 1796.  Als 
plaatsvervanger werd door abdis prinses Clementine Joors benoemd. Zij deed dit 
vanuit Essen. 
 
Opheffing en confiscatie 
Op 9 februari 1801 werd de definitieve inlijving van de links-Rijnse gebieden, 
waarin Susteren lag, bij de Franse republiek een feit. Het sprak haast vanzelf , dat 
de opheffing der kloosters, kapittels, vicarieën en beneficiën, welke in Frankrijk en 
de “Belgische departementen” al jaren tevoren doorgevoerd was, nu ook in onze 
streken zou plaatsvinden. Bij besluit van 9 juni 1802 werd dit vastgelegd. Hiermee 
was ook over het kapittel van Susteren het doodvonnis uitgesproken. Op 21 en 22 
september daarop volgend had de confiscatie en nationalisatie van de 
kapittelgoederen plaats. Als commissarissen voor dit doel waren aangewezen 
Lutzeler en Robillard. Kanunnik Joors schreef  dat het stift toen acht à negen jaar 
onbewoond was. 
Een ambtenaar van de Franse 
overheid schreef in een notitie in 
september 1802 bij de 
confiscatie van de 
kapittelgoederen dat “alle 
kanonikessen bij hun ouders 
waren”. Alle leden van het 
kapittel kregen een pensioen 
toegekend. Voor personen 
beneden de zestig jaar 
vijfhonderd francs, voor ouderen 
zeshonderd francs. 
Alleen Joors bleef na de 
opheffing van het kapittel een 
kerkelijk ambt uitoefenen. Hij 
bleef namelijk pastoor te 
Susteren. In deze functie is hij in 
het decennium 1802-1813 het 
middelpunt geweest van 
onverkwikkelijke controversen, 
die vooral voortvloeiden uit zijn 
onvermogen om zich neer te 
leggen bij de confiscatie der 
kapittelgoederen. 
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Wordt vervolgd 
Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold 
Wil Schulpen  

De eenendertigste editie, uitgave 2010, van het jaarboek is onlangs verschenen. Het 
is een boekwerk van bijna tweehonderd pagina’s en verkrijgbaar bij de boekhandel. 
U kunt altijd terecht bij het secretariaat p/a Euregionaal Historisch Centrum 
Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA  Sittard. 

In het kader van de keuze van ‘de Zwentibolddichter 2010’ zijn er gedichten 
opgenomen van Phil Schaeken, Jacques Aussems, Jan Schrader, Toon Vis en Roos 
Smeets. 

Historische bijdragen zijn van: 
 Grote Zwentibolders – Prof. Dr. C.H.H. Spronck, een nationaal fenomeen – Jacques 

Aussems 
 Historische geografische ontwikkeling van Sittard-Geleen – Peter Schulpen 
 Ontstaan en verlanding van het eiland Elba in de Maas bij Grevenbicht – Louis 

Broekmeulen 
 Bisschop Berdolet van Aken en het kanton Sittard – A.M.P.P. (Guus) Janssen 
 Een eeuw sigarenindustrie in Beek – Paul Mennens 
 Roomse sportdagen in begintwintigste eeuw Beek – Kees Schutgens 
 De sacraments- en kerkhofkapel van de paters Jezuïeten in Sittard – Lei Verheijen en 

A.M.P.P. (Guus)  Janssen 
 Mgr. Buckx, een grote, onbekende zoon van Born – Chrit Pernot 
 Kroniek werkgroep archeologie Sittard 2009 – Ries van Doorn 
 Oudheidkundig onderzoek te Stein (2009) – Wim Hendrix 
 Brand winkelcentrum Stein – Maas – Limbrichterveld – Yvonne Hensgens 
 Kroniek van het Land van Zwentibold 2008 – Jan Schrader 

Susteren 
In het artikel van Guus Janssen over de bisschop van Aken en het kanton Sittard, waartoe 
Susteren in het eerste decennium van de negentiende eeuw behoorde, vinden we enkele 
detailgegevens over de parochie Susteren: 
- In 1804 financierde de gemeenschap van Susteren het parochiegebeuren; in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld Sittard en Born die staatssteun hadden; 
- De parochiekerk (abdijkerk) was toegewijd aan St. Amelberga, St. Gregorius en 

Albericus, bisschop; 
- Het kerkgebouw  had een bezoekerscapaciteit van 1200. Wat dit mag betekenen? 
- De parochie – dus de gemeente –  had 1413 inwoners. Cijfers uit de Franse tijd blijven 

merkwaardig: in de bevolkingslijst van 1799 had Susteren nog geen duizend inwoners. 
Voor het jaar 1800 worden twaalfhonderd inwoners genoemd en nu dan 
veertienhonderd. Rond 1840 telde men achttienhonderd inwoners. 

- In het jaar 1803 worden acht (!) zielzorgers voor Susteren genoemd, te weten de vier 
voormalige kanunniken en vier kapelaans van het stift. Joors was de pastoor. Boden 
hulpkapelaan in Susteren en administrator van de kerk van Dieteren. 
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Oude foto’s van Susteren  
Wil Schulpen 
 

 

Carnaval in Feurth omstreeks 1920 
Een andere foto die tijdens deze zelfde carnavalsdagen geschoten is, staat in het 
fotoboekje “Susteren in oude ansichten” van Evert Zits. Op die foto is de 
vastenavondstoet te zien, wanneer deze vanuit Feurth de Markt optrekt. Daarop 
zijn een viertal praalwagens te zien, met toen ook al muzikanten ertussen. De foto 
hier is gemaakt vóór of na de stoet en wel voor het café van Egidius Claessen, de 
grootvader van Trees Schwillens-Claessen, die deze café nog vier jaar 
geëxploiteerd heeft. Rechts naast het café ligt een woonhuis en daarnaast is nog net 
te zien een schuur van het ernaast gelegen pand. In 1900 woonden in deze drie 
panden: E. Claessen-Hoffman, herbergier en beeldhouwer (!), Winand Weyzen, 
landbouwer en Laurens Schulpen Janssen, landbouwer. Een zoon van deze laatste, 
mijn grootvader Wullem Schulpen, staat op de foto. Hij woonde tot ca. 1921 nog 
thuis bij zijn ouders. Mogelijk dat  deze twee wagens, waar de paarden nog 
ingespannen moesten worden, namens de buurt deelnamen. 
Op de voorgrond staat een persoon met een Duitse militaire helm. Dergelijke 
helmen waren tijdens de terugtocht in 1918 met name in Feurth door jongeren vaak 
gekregen van Duitse soldaten. 
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